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BAÞHEKÝM YARDIMCISI
KADIOÐLU GÖREVE BAÞLADI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine
Vakfıkebirli hemşehrimiz Uzm. Dr. Esra Kadıoğlu atandı.
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TEHLÝKE GELÝYORUM DÝYOR,
ÖNLEM ALAN YOK!
Vakfıkebir-Tonya karayolu 6. Kilometresi Güneyköy Mahallesi mevkiindeki kayaların
görüntüsü tüyler ürpertiyor. Her an kayaların düşmesi ile facia olursa kim hesap verecek?

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

GAZÝLER GÜNÜNÜ KUTLADIK
> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

BAÞKAN KILIÇ, “FINDIÐIN DEÐERÝNÝ
KORUMAK
MÝLLÝ GÖREVDÝR!”
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındığın değerini korumanın milli bir görev olduğunu ifade etti.
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> Sadık AYDIN 3'de

akfıkebir-Tonya
karayolu 6.
kilometresi Güneyköy
Mahallesi sınırları içerisinde
yamaçta asılı duran kaya
kütlelerinin karayoluna
düşmesi an meselesi.
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GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e Gazilik unvan'ının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl
dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Vakfıkebir ilçesi hükümet konağı önünde bir tören düzenlendi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“YERLERDE SÜRÜNÜYOR”
Fındık yatı yerlerde sürünüyor…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
fındık yatını 54 TL olarak açıklamıştı…
Acaba bir üretici 54 TL'den fındık satabildi
mi?
Fiyatlar o kadar oynak ki, yerlerde
sürünüyor…
Fındık yatı 45 TL ile 47,5 TL arası gidip
geliyor…
Gurbetten fındıklarını toplamak için gelen
vatandaşlar, geri döneceklerinden dolayı
fındık yatları bir türlü yukarı çıkmak
bilmiyor…
Gurbetçi fındığını toplayıp, kurutup ve
satma derdinde olduğundan, tüccarda
bunu biliyor ve yatının yerlerde
sürünmesine neden oluyor…
Fındık yatı ilçe ilçe değişkenlik
gösteriyor…
Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı
ilçelerimizdeki fındık yatları kilo başı 2 TL
çıvarı artış gösterebiliyor…
Acaba neden?
İlçeler arası en fazla 5 km uzaklık varken,
yatlar bu kadar değişkenlik gösterir mi?
Gösteriyor…
Zarar, üreticinin…
Olan üreticiye…
Kar, tüccarın…
El altından iş yapanlar, vergi vermeyenler
kazanıyor…
Kantar iyi tartıyor mu?
Denetim var mı?
Denetim geldiğinde acaba haber mi
uçuyor?
Üretici, fındığını satarken dikkat etmeli ve
açıkgözlü olmalı…
*******************
Salgın var…
Bu ara herkeste mide bulantısı, ishal, karın
ağrısı gibi şikayetlerden dolayı hastanelere
ve sağlık ocaklarına başvurular bir hayli
artmış durumda…
Hiç kimseden bir açıklama gelmiyor…
Ya içilen sudan yada girilen denizden olma
ihtimali çok yüksek…
Bu hastalığa yakalanan 1 haftada kendine
gelemiyor…
Serum taktırmadan ayağa kalkamıyor…
Vücut susuz kalınca ciddi problemlere yol
açabiliyor…
Bu yüzden salgın hastalığın neden olduğu
araştırılması ve insanların bilgilendirilmesi
gerektiğini düşünüyorum…
Nerde bizim yetkililerimiz…
İlçedeki bu problemi duyan, bilen var mı?
*******************
Büyükşehir olduk, köylerimiz mahalle
oldu…
Büyükşehir olduk, köylerimizde su
problemleri arttı…
Büyükşehir olduk, köylerimizdeki evlere su
sayaçları takıldı ama kaçak kullanım
devam ediyor…
Büyükşehir olduk, köylerimizdeki sular
bulanık ve kirli…
Büyükşehir olduk, köylerimizde içtiğimiz
sular sağlıklımıdır bilinmiyor…
Büyükşehir faydalı mı, değil mi
anlayamadık…
Hem Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz
hemde su problemi çekiyoruz…
2023'ün Türkiyesinde bu tür problemlerin
aşılması gerekirken aşılmamış olması,
düşündürücü…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 965
Tarih : 23.09.2022
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örene Vakfıkebir İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı
Arslan Uzan, Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
İlçe Emniyet Müdürü Murat
Soysay, İlçe Jandarma
Komutanı J. Ütğm. Mert
Oğuztarhan, Daire Amirleri,
STK temsilcileri, Siyasi
partilerin temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Tören
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın ve
Belediye Başkanı
Muhammet Balta'nın Atatürk
Anıtına çelenk sunmasıyla
başlayan törende saygı
duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunmasının ardından
günün anlam ve önemini
belirten konuşmayı Askerlik
Şubesi Başkanı Vekili Per.
Asteğmen Süleyman Esen
yaptı. Törenin sunuculuğunu
Vakfıkebir Anadolu İmam
Hatip Lisesi Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Kader
Koltuk yaparken günün
anlam ve önemini belirten
şiiri okulun öğrencilerinden
İsmail Bayraktar yaptı.
“SİZLERE OLAN VEFA
BORCUMUZU HİÇBİR
ZAMAN
UNUTMAYACAĞIZ”

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

Süleyman ESEN
Per. Asteğmen

sizlere olan vefa borcunu
hiçbir zaman
unutmayacaktır. Binlerce
yıllık şanlı tarihimiz
boyunca, en ağır ve zor
şartlar altında dahi asil
milletimizin esareti kabul
etmeden ve istiklalinden
taviz vermeden
yaşamasının temelinde,
bugün sizlerin temsil ettiği
bu anlayış, bu duruş vardır.
Bu duygu ve düşüncelerle
bu kutsal 'topraklar üzerinde
bağımsız ve şeree
yaşamamızı siz, kahraman
gazilerimize borçlu

olduğumuzun bilincinde
olarak Başta ebedi
başkomutanımız Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarını, aziz
şehitlerimizi ve ebediyete
intikal eden gazilerimizi
rahmetle anıyor, hayatta
olan gazilerimize,
gazilerimizin muhterem
anne ve babalarına,
saygıdeğer eşlerine, sevgili
evlatlarına ve her zaman
desteğinden güç aldığımız
yüce milletimize şükran ve
saygılarımızı sunuyoruz
dedi.”

Kader KOLTUK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

İsmail BAYRAKTAR
Öğrenci

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındığın değerini korumanın milli bir görev olduğunu ifade etti.

“TMO daha hızlı ve daha
fazla alım yapmalı, alım
merkezlerini artırmalıdır”
diyen Başkan Kılıç, yerli
rma ve yatırımcıları da
fındıkta katma değeri yüksek
ürünleri üretmeye ve yeni
yatırımlar yapmaya davet
etti. Vakfıkebir Ziraat Odası

doğa şartlarında Türkiye'nin
stratejik öneme sahip ürünü
olan fındığı üretmeye,
ülkemize milyar dolarlık
Döviz girdisi sağlamaya
çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Fındık yatlarında birtakım
spekülasyonlar yaşandığını
iddia eden Kılıç, “Malum
çevreler yine harekete
geçerek her yıl sergiledikleri
oyunları, bu yıl da
sergilemeye başladı.
Spekülasyonlarla kaybeden
üretici, tüccar ve ihracatçı
Başkanı Muhammet Kılıç,
oluyor” diye konuştu. Kılıç,
fındıkta yaşanan son
“Ekonomik olarak sıkıntılı bir
gelişmelere ilişkin bir
açıklama yaptı. 2021 yılında dönemden geçtiğimiz şu
günlerde zaten zor durumda
Türkiye'nin Fındık
olan üreticilerimizin bir de
rekoltesinin 684 bin ton
olarak gerçekleştiğini belirten kendince spekülasyon
yaparak piyasaları alt üst
Kılıç, “500 bin üreticimiz
eden bir rma tarafından
canla başla, zorlu iklim ve

daha da zora sokulmasına,
ekonomik olarak
sömürülmesine izin
verilmemelidir. Alternatifsiz
tek geçim kaynağı fındık
olan üreticimizin emeğini
yedirmeyelim” diyerek
üreticilerin yanında olunması
çağrısında bulundu. Fındıkta
serbest piyasanın
oluşmadığını, az sayıdaki
alıcıların piyasa üzerinde
baskı kurarak yatları istediği
gibi yönlendirdiğini dile
getirdi.
“FINDIĞIN DEĞERİNİ
KORUMAK MİLLİ BİR
GÖREVDİR”
Bir yabancı rmanın fındık
piyasasına yaptığı
baskılardan sadece çiftçilerin
değil yerli tüccarların,
sanayicilerin ve bazı

ihracatçıların da rahatsız
olduğunu duyduklarını
söyleyen Kılıç, “Fındığın
değerini korumak milli bir
görevdir. Bir rmanın
piyasaya yaptığı baskılara
dur denmesi gerekiyor.
Devlet millet işbirliğiyle
devlete hodri meydan çeken
bu tekelleri kırmalıyız. Devlet
Fiskobirlik'le işbirliği
içerisinde ürünün tamamını
alacağını kararlı bir şekilde
ifade ederek, güçlü bir
şekilde piyasaya girmeli, bu
oyunu bozmalı ve
tekelleşmeyi yok etmelidir.
Yerli tüccarımızın,
ihracatçımızın, manavımızın,
çiftçimizin önünü açmalı,
tekellerin değil, ülkemizin
kazanması sağlanmalıdır”
ifadelerini kullandı.

AHİLİK HAFTASI'NDA, ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI ZİYERET EDİLDİ
İ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti.

lçe Müftüsü Şükür Küçük,
beraberinde Şübe Müdürü
Halil Güneş ve Şef Rek
Altuntaş ile birlikte Vakfıkebir
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Kadem Sağlam'ı
makamında ziyaret etti. İlçe
Müftülüğü'nün, Ahilik Haftası
etkinlikleri kapsamında
gerçekleştirilen ziyarete
Gazeteci Mehmet Bülent Alp
de iştirak etti. Müftü Küçük
ve beraberindekiler
ziyarette; Esnaf ve

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

harekâtında, 15 temmuz
hain darbe girişiminde, fırat
kalkanı ve zeytin dalı
harekâtlarında cerablusta.
el-babta ve afrin'de
hayatlarını kaybeden aziz
şehitlerimiz ve gazilerimizin
eseridir. Bu bilinçle, şundan
emin olunuz ki, sahip
olduğumuz en önemli
değerlerimiz olan birlik ve
beraberliğimizin yaşayan
sembolleri olarak daima
gönlümüzde
yaşayacaksınız. Yüce Türk
ulusu ve onun göz bebeği
Türk Silahlı Kuvvetleri,

BAŞKAN KILIÇ, “FINDIĞIN DEĞERİNİ KORUMAK MİLLİ GÖREVDİR”
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

Per. Asteğmen Süleyman
Esen yaptığı konuşmada;
“Bugün, her karışı şehit
kanıyla sulanmış mukaddes
vatan topraklarının
savunulması uğruna
hayatlarını feda etmeyi göze
alarak gazilik onuruna
erişen kahramanların kıvanç
gününü kutlamanın derin
heyecanı içindeyiz; Bugün
aynı zamanda sergilediği
"üstün komutanlık dehası
cesaret ve kahramanlığın
kadirşinas milletimizce takdir
edilişinin bir nişanesi olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından ebedi
başkomutanımız Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'e
gazilik unvanı ve "mareşal"
rütbesi verildiği günün de yıl
dönümüdür. Fedakârlık
timsali değerli gazilerimiz;
Ulusumuzu birbirine
bağlayan değerlerin
başında,tarih sayfalarına
altın harerle yazılan
kahramanlıklar, toprak
bayrak ve vatan uğruna
verilen canlar gelmektedir.
Ülkemizin bugün ulaştığı
seviye başta kurtuluş savaşı
olmak üzere Kore'de
Kıbrıs'da teröristle mücadele

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam'ın ve
şahsında tüm esnaarın
'Ahilik Haftası'nı kutlayarak,
kendileriyle bir süre sohbette
bulundular. Bu anlamlı
günde kendilerinin ziyaret
edilmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade eden
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Kadem Sağlam,
Müftü Şükür Küçük'e ve
beraberindekilere teşekkür
etti.

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

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.

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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TEHLİKE GELİYORUM DİYOR, ÖNLEM ALAN YOK!
Vakfıkebir-Tonya karayolu 6. Kilometresi Güneyköy Mahallesi mevkiindeki kayaların
görüntüsü tüyler ürpertiyor. Her an kayaların düşmesi ile facia olursa kim hesap verecek?

V

akfıkebir-Tonya karayolu
6. kilometresi Güneyköy
Mahallesi sınırları
içerisinde yamaçta asılı duran
kaya kütlelerinin karayoluna
düşmesi an meselesi.
Kayaların görüntüsü bu yıl Mart
ayında Vakfıkebir-Tonya Yolu
üzerinde yamaçtan kopan
kayaların bir aracın üzerine

düşmesi sonucu araçta
bulunan 4 kişinin olay yerinde
can vermesi kayaların
görüntüsünün vahametini bir
kez daha gözler önüne seriyor.
Güneyköy Mahallesi Muhtarı
Suvari Şeref, Karayolları Bölge
Müdürlüğüne konu ile ilgili
olarak müracaatta bulunmama
rağmen hiçbir tedbir ve önlem

alınmaması bizleri tedirgin
ediyor. Önlem alınması için illa
ölüm mü? Olması lazım diyor.
Şeref, ölüm olması halinde
sorumlu kim olacak. Muhatap
bulamayan bizler mi? Yoksa
kimler? Önlem alınması için
eylem yaparak illa yolu ulaşıma
mı kapatalım diyerek isyan etti.
Muhtar Şeref, heyelan riski

taşıyan bu bölgede yolun asıl
sahipleri önlem alsın ki ölümlü
kaza olmasın. Sonra vatandaşa
bunun hesabını veremezsiniz?
Devlet ve yetkilileri göreve
davet ediyoruz. Bölgede facia
olmadan yamaçta olan kayaları
olduğu yerden alın ya da
düşmemeleri için önleminizi
alın ki geç kalmayın dedi.

BAŞHEKİM YARDIMCISI GAZİLER GÜNÜ'NDE KUR'AN-I KERİM
KADIOĞLU GÖREVE BAŞLADI OKUNDU VE DUÂ EDİLDİ
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine
Vakfıkebirli hemşehrimiz Uzm. Dr. Esra Kadıoğlu atandı.

1984 yılında Vakfıkebir'de
doğan Uzm. Dr. Esra
Kadıoğlu, 2009 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesinden mezun oldu.
2009-2010 yılları arasında
Artvin Ardanuç Devlet
Hastanesi'nde, 2011 - 2012
yılları arasında Trabzon

Şalpazarı Devlet
Hastanesi'nden tabip olarak
görev yapan Uzm. Dr. Esra
Kadıoğlu 2012-2017 yılları
arasında Erzurum Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesinden
Asistan, 2017-2022 yılları
arasında Giresun Prof. Dr.
İlhan Özdemir Devlet

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenledi.

Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı
olarak çalıştı. Vakfıkebir Devlet
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.
Aydın Kant, memleketinde
görev yapacak olan Uzm. Dr.
Esra Kadıoğlu ile birlikte
çalışacak olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
yeni görevinde başarılar diledi.

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) tarafından
Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi”
unvanının verildiği tarihin "Gaziler
Günü" olarak kabul edilişinin 101.
yılı dolayısıyla Vakfıkebir'de ilçe
müftülüğü tarafından program
düzenledi. Merkez Yeni Camide
öğle namazı öncesi düzenlenen
programda din görevlileri tarafından
Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif
okundu. Program, İlçe Müftüsü
Şükür Küçük'ün konuşması ve

yaptığı duânın ardından öğle
namazının kılınmasıyla sona erdi.
Bu anlamlı gün vesilesi ile Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla
bu toprakları vatan yapan aziz
şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan
kahraman gazilerimizi saygı,
minnet ve rahmetle anıyor, hayatta
olan gazilerimize; onların ve
şehitlerimizin değerli ailelerine
minnet, sevgi ve saygılarımızı
sunuyoruz.

BİK GENEL MÜDÜRÜ TRABZONDA

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “ve/veya” tartışmaları nedeniyle gelmeyen icra ilanlarının resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelere maliyetinin yaklaşık bin tam sayfa ilan olduğunu bildirdi.

B

asın İlan Kurumu
(BİK) Genel Müdürü
Cavit Erkılınç,
Trabzon, Ardahan, Artvin,
Bayburt, Erzurum,
Gümüşhane ve Rize'de
yayınlan 42 gazetenin
temsilcisi ile bölge
toplantısında bir araya
geldi.
Trabzon'da bir otelde
düzenlenen toplantıda
konuşan Genel Müdür
Erkılınç, yeni Basın Yasası
Tekli'nin ekim ayı içinde
TBMM Genel Kurulu'na
gelmesinin beklendiğini
söyledi. Şu ana kadar 7
ilde bölge toplantıları
düzenlendiğini ve gazete
sahipleri ile istişarelerde
bulunulduğunu anlatan
Erkılınç, “İstişarede
bereket vardır, hayır vardır.
Elhamdülillah, gittiğimiz
şehirlerde gazete sahipleri
ve temsilcileri ile
buluşmalarımızda bunun
işaretlerinifazlasıyla

gördük. Buraya gelinceye
kadar 548 gazetemizle
temas kurduk. Sizlerle
beraber bu sayı 600'e
ulaşacak. Bu şu anlama
geliyor; iki haftada
düzenlediğimiz 8 bölge
toplantısında paydaşımız
olan gazetelerimizin üçte
ikisi ile temas kurduk.
Onlar bizi, biz onları
dinledik. Birbirimizi de çok
iyi anladığımıza
inanıyorum” dedi.
BİK, GAZETELERİ
DESTEKLEMEK ÜZERE
KURULDU
Basın Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tekli'nde internet haber
sitelerinin süreli yayın
sayılması,
dezenformasyonla
mücadele gibi gazeteler
başta olmak üzere
medyanın geleceği
açısından hayati öneme
sahip maddelerin

bulunduğunu ifade etti.
Gazetelerin kurtuluşunun
kendilerine ait internet
haber sitelerine gereken
önemi vermelerinde
yattığına işaret eden
Erkılınç, şöyle devam etti:
“Bunu deyince bizleri
gazeteleri kapatacak
olmakla itham ediyorlar.
Biz, her zaman açık
konuşmaktan ve
şeffaıktan yana olduk.
Kamu görevi yapıyoruz;
devletimiz ve milletimiz
önceliğimiz. Sizler de
bunun içindesiniz.
Dolayısıyla önce teşhisi
doğru koymamız, duygusal
olmamamız lazım. Teşhis
şu: Basın İlan Kurumu,
1961 yılında resmi ilanlar
yoluyla gazeteleri
sübvanse etmek üzere
kurulmuştur. Dolayısıyla
gazetelerin tüm
masraarını üstlenme ve
kâr ettirme görevi yoktur;
destekleme görevi vardır.

Mevcut ilan pastası,
gazetelerimizin
beklentilerini karşılamadığı
gibi her geçen gün
küçülmektedir. Buna
karşılık bir çok gazetemizin
tiraj sorunu, gazete basma,
çıkarma ve haber üretme
sorunu vardır. Kamu
kurumları ise gazetelere
ilan vermek yerine kendi
internet sitelerinde ilana
çıkmak istemektedirler. Bu
gerçek karşısında
gazetelerimiz, sunacağı
yeni alternatif ile
ilanverenin karşısına
çıkmalıdır.”
GAZETELER 20 MİLYON
TL TUTARINDA İLANI
KAYBETTİ
Bu tablo karşında
gazetelerin kendisini
yenilemekten ve
dönüşmekten başka bir
çaresinin bulunmadığının
altını çizen Erkılınç, yeni
Basın Yasası'nın
komisyonlarda

görüşüldüğü dönemde
üretilen dezenformasyonun
hem Kuruma hem de
gazetelere maliyetinin çok
ağır olduğunu ifade etti.
Genel Müdür Erkılınç,
“Yasa hazırlıkları sırasında
bizlere soruluğunda; icra
ilanları hem gazete hem de
internette yayınlanacak
şekilde teklimizi sunduk.
Bakanlık bürokratları ise
ciddi bir yatırımla internet
platformu oluşturduklarını,
vatandaşın ayrıca para
ödemesini istemediklerini
ifade ettiler. İş çıkmaza
girdiğinde sağ olsun Adalet
Bakanımız, devreye girdi
ve 'veya'lı çözümün kabul
edilmesini sağladı. Bizim
tüm hesaplamalarımız bu
ifadenin yeterli olduğu
yönündeydi. Çünkü icra
ilanlarının gazetelerde
yayınlanması icra
müdürlerinin inisiyatinden
alınacaktı. Belirli bir
bedelin üzerindeki tüm

ilanlar gazetelere gelecekti.
Hesaplamalarımız gelenin
üç katının duvara asıldığı
yönündeydi. Bunun hepsi
gelecekti. Konjonktür,
ortam, hava dediğimiz bir
gerçeklik var. İcra ilanları
gazetelere verilmemesinin
tartışıldığı ortamda, 'imtina'
devreye girdi. Bir de buna
yasanın gecikmesi ve satış
şartlarını ilan metninden
çıkaran düzenleme
eklendi. Samsun'da bir
gazeteci dostumuz,
'Kullanılmışız, yanılmışız,
aldatılmışız kusura
bakmayın' dedi.
Gazetelerimizin
aldatılmasının bedeli 4 bin
adet icra ilanının elden
kaçması olmuştur. Bir de
yeni rakam vereyim; bu
dönemde gazetelerimiz
yaklaşık bin tam sayfa
ilandan mahrum kalmış,
bin tam sayfa ilanı
kaybetmiştir. Bunun
parasal karşılığı ise

yaklaşık 20 milyon Türk
Lirası'dır” diye konuştu.
Dezenformasyona ilişkin
yasal düzenleme
geciktikçe özellikle sosyal
medyada yaşanan kaosun
her geçen gün artacağını
vurgulayan Erkılınç,
yasanın çıkmaması halinde
“Kız Kulesi'nin yok
olmaya”, küçük metrobüs
kazalarından felaketler
çıkartılmaya devam
edeceğini; bundan da en
çok basın sektörünün
olumsuz yönde
etkileneceğini söyledi.
Erkılınç'ın konuşmasının
ardından Gazete Sahipleri
ve Temsilcileri Toplantısı,
görüşlerin alınması ve
soruların cevaplandığı
bölümün ardından sona
erdi.
Bölge Toplantıları, 24 Eylül
2022'de Malatya'da, 26
Eylül 2022'de Adana'da, 29
Eylül 2022'de ise
İstanbul'da düzenlenecek.
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BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE
İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
Osman KOYUNCU

B

Beşikdüzü ilçesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen
program Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlkokulu-Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.

DİNDE SEMBOLİZMİN ÖNEMİ

ugün olduğu gibi, tarihte ve dinlerde
semboller, insan hayatının ayrılmaz
bir parçası olmuştur. Baharın iş
mevsiminde, baba çocuklarına, “Güneşin
gözü veya yüzü göründü şimdi iş vaktidir”
derse, burada gerçek yüzden veya gözden
bahsedilmediği açıktır.
Dinlerde zikredilen gaybî ve küçük bir olay,
çok geniş küllü kuralların uçlarıdır. Yani
geçerliliği her an olan ve her zaman ibret
alınması gerekli olaylardır. Yalnız tarihte
yaşanmış ve o zamanda kalmış, bugün
geçerliliği olmayan olaylar değildirler. Kur'ân,
veya genel manada dinî metinler üzerinde
araştırma yapmak isteyen ilim adamları,
dinlerin geldiği toplumların o zamanın
kültürlerini ve yaşadıkları o döneme ait bazı
semboller ve işaretlerin manasını bilmezlerse
yapacakları açıklama ve yorumlar noksan
kalır. Yoksa o zamandaki olayları, tarihte
kalmış, bugün geçerliliği olmayan birer kıssa
olarak değerlendirmek yanlıştır. Çünkü
milletlerin yaşadıkları dönemlerde,
kendilerine göre şekilleri, harfleri veya
tabiattaki yıldız, ay ve güneş gibi nesneleri
kendilerine göre birer işaret olarak
kullanmışlar.
1912 yılında Müslüman olan Fransız
filozof Rene Guenon, “Semboller hangi
kültürü ve dini temsil ediyorsa o sembolü,
zaman, mekân ve insan üçgeninde
değerlendirmelidir” der. Semboller, o
zamanın insanlarının kültürlerini, doğrudan
veya dolaylı olarak etkilemiş ve kutsallığın bir
parçası kabul edilmiştir. Semboller, soyut
manaların somut ifadelerinin kültürel
kodlarıdır. Meselâ, hilâl kelimesi ile Allah

kelimesinin ebced sayı değerleri eşittir.
Bunun için hilâl, İslâm dininin sembolüdür.
Sembolizm ile soyut (hayal gibi) bilgiler
somutlaştırılarak (gözle görünür hâlde)
anlatılmasıdır. Rüyada aslan ecelin sembolü,
kuyunun derinliği hayatın sembol, balık
nefsin sembolü olduğu gibi. Dinler, genelde
doğu toplumlarına geldi, filozofların çoğu da
batıdan çıktı. Bu durum gösteriyor ki doğu
toplumları genelde hisleri ile batı toplumları
ise akılları ile hareket ederler. Hisleri ile
hareket edenler genelde soyut
düşünemezler, olayların somutlaşarak gözle
görünür hâle gelmesini isterler. Hak, adalet,
hürriyet ve demokrasi gibi düşünceler aslı,
kökenleri dinler tarafından doğudan
çıkmasına rağmen, toplumlara mal edilmesi
filozoflar eli ile Batıda olmuştur. Onun için
doğuda, hürriyet ve özgürlük gibi kavramları
savunanlar azdır. Çünkü hürriyet soyut bir
kavramdır, doğulu bu kavramı bina, yol,
köprü gibi somut olarak görmek istiyor,
bunun için hürriyet gibi kavramları
anlayamıyorlar.
Genelde putperestler doğudan, ateistler
ise batıdan çıkmıştır. Adam, tapacağı bir şey
arıyor, Allah'ın sonsuz delillerini ilmen
bilemediğinden ve sonsuz soyut Allah'ı
kavrayamadığından, somutlaşmış taşlara
ilâh nazarı ile bakıyor. Allah'ı anlatılırken
“Şems-i Ezelî” tabiri kullanılır. Güneşe
tapanlar, ilk başta güneşi sembol olarak
kabul etmişlerdi, Allah'ın büyüklüğünü ve
azametini güneş misali ile algılamışlardı.
Zamanla teşbihler ilmin elinden cehlin eline
düşünce gerçek manasını yitirdi, güneş ilah
olarak kabul edildi.

BAŞKAN SAYIN FARK YARATIYOR
Trabzon Bölgesi (Artvin-Rize-Gümüşhane-Bayburt-Trabzon)
Veteriner Hekimler Odasının 50. olağan genel kurul seçimleri yapıldı.

P

rograma Beşikdüzü
Kaymakamı Ferhat
Vardar, Belediye Başkanı
Ramis Uzun, İlçe Emniyet
Müdür Ahmet Bekar, İlçe
Jandarma Komutanı Astb.
Bçvş.Hamit Taş, Beşikdüzü
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Ertuğrul Karoğlu, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Emrah Demiral,
Okul Müdürleri, siyasi parti ilçe
başkanları, STK temsilcileri,
daire amirleri, öğretmenler ve
öğrenciler katıldılar.
“EĞİTİM, BİR TOPLUMUN
GELECEĞİNİ BELİRLEYEN
BİR SÜREÇ, BİR MEMLEKET
MESELESİDİR”
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla
başlayan programda açılış
konuşmasını yapan İlçe Milli
Eğitim Müdürü Emrah Demiral,
Ülkemizde olduğu gibi
ilçemizde de 2022-2023 eğitimöğretim yılının başlamasının
coşkusu ve heyecanı
içerisindeyiz dedi. Demiral,

“Eğitim, bir toplumun geleceğini
belirleyen bir süreç, bir
memleket meselesidir. Türk Milli
Eğitimi fikri hür, vicdanı hür,
irfanı her nesillerin dengeli ve
düzgün karaktere sahip
olmasını, aynı zamanda iyi
insan ve iyi bir vatandaş olarak
yetiştirme görevini üstlenmiştir.
Kuşkusuz eğitim, üzerinde
durulması ve her şeyden fazla
sahiplenilmesi gereken,
kararlılık isteyen ve süreklilik
taşıyan uğraş dolu bir süreçtir”
dedi. Demiral konuşmasını
öğretmenlere ve öğrencilere de
hitap ederek tamamladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah
Demiral'ın konuşmasının
ardından öğrencilerin
hazırladığı skeç izleyicilerin
beğenisine sunuldu. Ardından
8.sınıf öğrencileri, okulun 1.sınıf
öğrencilerine “Okulumuza hoş
geldiniz” çiçeği sundular.
Öğrencilerden Zeynep Şura
Kasımay, Bilge Ada Vardarbaşı,
Doğa Su Dilli ve Gülsu Çolak

İlköğretim Haftası adlı şiiri
okudular. Okula gelmek isteyen
bir öğrenci ile onu okula
gitmemesi konusunda ikna
etmeye çalışan öğrencinin konu
alındığı skecin sahnelenmesinin
ardından Öğrencilerden Ebrar
Ada Dilli yaptığı konuşmada,
“Okullarımızın açıldığı bu
haftayı İlköğretim Haftası olarak
kutluyoruz. Şuanda hepimiz
yeni bir eğitim-öğretim yılına
başlamış olmanın coşkusu
içindeyiz. Yüzyüze eğitime
başlayacak olmamız
öğretmenlerimizi ve
arkadaşlarımızı sevindiriyor.
Yeni katılan arkadaşlarımızla
biran önce tanışmayı
arzuluyoruz. Okul bizim ikinci
evimiz gibidir. Okulumuzda yeni
bilgilere, yeni dostluklara, güzel
günlere ve aydınlık fikirlere
kavuşmamız dileğiyle İlköğretim
Haftamızı kutluyorum” dedi.
Kaymakam Ferhat Vardar'ın
okul zilini temsili olarak
çalmasıyla program sona erdi.

EYLÜL AYI DİN GÖREVLİLERİ
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Eylül ayı mutat din görevlileri toplantısını gerçekleştirdi.

V

T

rabzon Bölgesi Veteriner
Hekimler Odasının 50.
Olağan genel kurulu 10-11
Eylül 2022 tarihlerinde yapıldı.
Genel Kurulda 2 liste yarıştı.
Seçimde 197 üye oy kullandı. 3
dönemdir Oda Başkanlığı
görevini yürüten mevcut Başkan
Erol Sayın, oyların 139'unu
alarak yeniden Oda
Başkanlığına seçildi. 3 dönemdir
Oda Başkanlığını yürüten
Başkan Sayın, 4. Döneminde
aday olarak girdiği seçimden
başarı ile çıktı.
“BU MAKAMLAR KİŞİSEL
EKOLARIN TATMİN
EDİLECEĞİ YERLER
DEĞİLDİR!”
Seçimden zaferle ayrılan
Başkan Sayın yaptığı
konuşmada şunları söyledi:

50.Dönem Genel Kurulumuza,
Artvin-Rize-Gümüşhane-Bayburt
ve Trabzon İllerimizden katılım
sağlayarak oy kullanan ve bizleri
bu göreve tekrar layık gören ve
mazeretleri nedeni ile
katılamayan meslektaşlarıma
saygılarımı sunuyorum. 2 liste
olarak yapılan seçim sonuçları
ile üyelerimiz bizlere bir kez
daha şunu söylemiş oldu; Bu
makamların hizmet yeri
olduğunu, eskiye takılı kalınarak
kişisel egoların tatmin edileceği
yerler olmadığını, uzaktan
kumandayla kontrol
edilemeyecek ve kişisel
menfaatlere kurban
edilemeyecek makamlar
olduğunu göstermiştir.
Pandemi nedeni ile bir önceki
dönemde planladığımız hizmet

içi eğitimler, meslektaşlarımızla
birlikte bölgesel toplantıları ve
birçok faaliyetlerimizi ertelemek
zorunda kalmıştık.
Meslektaşlarımızın vermiş
olduğu destekler neticesinde 4.
Dönemde bu faaliyetleri artırarak
ve hız vererek gerçekleştirme
imkânı bulacağız dedi. Başkan
Sayın şöyle devam etti; Yeni
dönemde de, meslektaşlarımızın
özlük hakları, yıpranma payı ve
Veteriner Hekimlik hizmetlerinin
tek tıp, tek sağlık sistemine
uygun yeniden yapılandırılması
ile ilgili mücadelemiz devam
edecektir. 50.Dönem Yönetim
Kurulu: Erol Sayın (Başkan),
Süleyman Boz ( Sekreter), Eyüp
Aydın (Muhasip), Elif Duman
Çabakçor (Üye) ve Ahmet Köz
(Üye)' den oluştu.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri
İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m

akfıkebir İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, ilçe
müftülüğüne bağlı cami
ve Kur'an kurslarında görev
yapan din görevlileriyle Eylül
ayı mutat personel toplantısını
gerçekleştirdi.
Vakfıkebir Hikmet Kaan Proje
İmam Hatip Ortaokulu
Konferans Salonu'nda İlçe
Müftüsü Şükür Küçük'ün
başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya; Şube Müdürü Halil
Güneş, Vaiz Nuri Dural, Vaize
Filiz Gülten ve Kur'an kursu
öğreticileri ile ilçe müftülüğüne
bağlı camilerde görev yapan din
görevlileri katıldı. İlçe Müftüsü
Şükür Küçük'ün açış
konuşmasının ardından İmam
Hatip Cevdet Topkara'nın
Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle
başlayan toplantıda Müftü
Küçük, okunan âyetlerin meâli
ile içerdiği mesajları paylaştı.
Müftü Küçük daha sonra cami
içi ve cami dışı din hizmetleri ve
faaliyetleri çerçevesinde; din
görevlilerinin halkı din
konusunda aydınlatma
sorumluluğu, Kur'an kursu
hizmetleri ve bu kurslarda
eğitim öğretim gören
öğrencilerin ihtiyaçlarının
karşılanması yönünde
fedakarlıkta bulunulması ve
vatandaşların da bu konuda

bilgilendirilmesi, önümüzdeki
Ramazan ayında hatimle
teravih namazı kıldıracak din
görevlilerinin en fazla 10 kişi
olarak belirlenmesi, Diyanet
İşleri Başkanlığının Umre
hizmetleri, Kitap Oku-Yorum
projesinin daha etkin ve verimli
yürütülmesi, camilerde kitaplıkkütüphane oluşturulması ve
başkanlık yayınlarıyla
zenginleştirilmesi, Camiler ve
Din Görevlileri Haftası, Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) Vakfıkebir
Şubesi ile vakıf gönüllüsü
personellerin çalışmalarına
destek verilmesi ile ilgili
gündem konularını paylaştı ve
açıklamalarda bulundu.
“VAİZE FİLİZ GÜLTEN
GÖREVİNE BAŞLADI”
İlçe Müftüsü Şükür Küçük
toplantıda, Vaize Filiz Gülten'in
ilçe müftülüğüne vaiz olarak
atandığını ve ilçedeki görevine
başladığını belirtti. Müftü Şükür
Küçük; Vaize Filiz Gülten'in ilçe
müftülüğü bünyesinde hizmet
veren 'Aile ve Dini Rehberlik
Bürosu'nun faaliyet alanlarıyla
ilgili konularda çalışma ve
hizmetlerde bulunacağını ifade
ederek kendisine hayırlı olsun
temennisinde bulundu ve
başarılar diledi.
“TÜRKİYE İKİNCİSİ
MUHAMMET SAKA

ONURLANDIRILDI”
'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
Yarışması'nda Türkiye ikincisi
olan Vakfıkebir Merkez Yeni
Camii Müezzin Kayyımı Hafız
Muhammet Saka, ilçe
müftülüğünce onurlandırıldı.
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, Eylül ayı mutat din
görevlileri toplantısında Hafız
Muhammet Saka'yı
onurlandırdı. İlçe Müftüsü
Küçük, Diyanet İşleri
Başkanlığınca "2022 Yılı
Camiler ve Din Görevlileri
Haftası" etkinlikleri
kapsamında, din görevlileri
arasında düzenlenen 'Kur'an-ı
Kerim'i Güzel Okuma
Yarışması'nda Türkiye ikincisi
olan Vakfıkebir Merkez Yeni
Camii Müezzin Kayyımı Hafız
Muhammet Saka'ya, ilçe
müftülüğü ve tüm personel
adına plaket takdim etti. Müftü
Küçük, "Muhammet Saka
hocamız, elde ettiği başarı ile
bizleri gerçekten
gururlandırmıştır. Türkiye
ikincisinin bizim personelimiz
arasından çıkması, ilçemiz ve
ilimiz adına onur vericidir.
Kendisini tekrar tebrik ediyoruz,
başarılarının devamını
diliyoruz." sözlerine yer verdi.
Toplantının sonunda ise; Engelli
Koordinatörü İmam Hatip Davut
Bayraktar, ilçe müftülüğünün
öncülüğünde engelli ve özel
bireylere yönelik yürütülen
etkinlik ve çalışmalarıyla ilgili
konularda bilgilendirmede
bulundu. İmam Hatip Bayraktar,
çalışmaların daha etkin
yürütülebilmesi noktasında tüm
personelin desteğine ihtiyaç
duyduklarını belirterek bu
konudaki istek ve önerilerini
paylaştı.
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DAİM EMRİNİZDEYİZ
Vakfıkebir Kaymakamlığı tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla

MÜFTÜ KÜÇÜK, 'AHİLİK HAFTASI'NDA
KOOPERATİF BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

şehit yakınları ve gaziler onuruna Uygulama Otelinde yemek verildi. Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Esnaf Sanatkarlar

Kredi ve Kefalet Kooperatiﬁ Başkanlığı'nı ziyarette bulundu.

U

ygulama Otelindeki
yemeğe Vakfıkebir İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı
Arslan Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Emniyet
Müdürü Murat Soysay, İlçe
Jandarma Komutanı J. Ütğm.
Mert Oğuztarhan, Askerlik
Şubesi Başkanı Vekili Personel
Teğmen Süleyman Esen,
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü
Şifa Karadeniz, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Müdürü İsmet Bank,
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü
Yaşar Saral, İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, şehit ve gazi aileleri ve
basın mensupları katıldı.
“HER DAİM EMRİNİZDEYİZ”
Şehit ve gazi ailelerine karşı
selamlama konuşması yapan

İlçe Belediye Başkanı
Muhammet Balta, devletimiz
şehit ve gazilere sadece gaziler
gününde değil her zaman önem
veriyor. Her zaman devlet
büyükleri bizlere bu konuda
telkinlerde bulunuyor.
Eksikliklerimiz mutlaka vardır
ama yerel yönetimler olarak her
zaman sizlerin yanında olmaya
gayret gösteriyoruz. Hepinize
sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler
diliyorum. İnşallah gelecek yılda
buluşmak diliyorum dedi.
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan ise şehit ve
gazi ailelerine karşı yaptığı
konuşmasında;
Peygamberimizin dediği gibi
“vatan sevgisi imandandır”,
Bayrak uğruna fedai can

edenlerin mekânlarını Allah'ım
Cennet eylesin. Devletimiz her
platformda siz değerli gazilerimiz
ve şehitlerimizin ailelerinin
sorunlarını dinlemek noktasında,
kurumların kapasitesini
kullanarak elimizden geldiğince
yardımcı olmaya gayret
ediyoruz. Ne zaman isterseniz
kapımız ve gönlümüz ben ve
kurum amirlerim adına sizlere
açık olacaktır. Sorunlarınızı
çözeriz ama çözemeyiz fakat
her zaman sizleri dinleriz.
Sizlerle aynı duyguları
paylaşırız. Mevlana'nın dediği
gibi aynı dili değil aynı duyguyu
paylaşanlar anlaşır. Dolayısıyla
bizler silerle aynı duyguyu
paylaşmayı murat ediyoruz. Her
daim emrinizdeyiz.

lçe Müftüsü Şükür Küçük,
"Ahilik Haftası" etkinlikleri
kapsamında Vakfıkebir Esnaf
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet

İ

Muhammet BALTA
Belediye Başkanı

Şükür KÜÇÜK
İlçe Müftüsü

Kooperatifi Başkanı Hasan
Topaloğlu'nun ve şahsında tüm
esnafların 'Ahilik Haftası'nı
kutlayarak, kendileriyle bir süre
sohbette bulundu. Bu anlamlı
günde kendilerinin de ziyaret
edilmesinden duydukları
memnuniyeti dile getiren Esnaf
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Hasan
Topaloğlu ve yönetim kurulu
üyesi olan Aydın Çalış, Müftü
Şükür Küçük'e teşekkürlerini
ifade ettiler.

ÖĞRENCİLER İÇİN 105 BİN TL TOPLANDI
Tonya Belediyesi'nin 94 Tonyalı öğrenciye destek amaçlı düzenlediği etkinlikte 105 bin lira para toplandı.

T

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam

Kooperatifi
Başkanı Hasan
Topaloğlu'nu
makamında
ziyaret etti. İlçe
esnaflarından ve
aynı zamanda
kooperatifin
yönetim kurulu
üyesi olan Aydın
Çalış'ın da Başkan
Topaloğlu ile birlikte olduğu
ziyarette Müftü Küçük; Esnaf
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet

onyalı Üniversite
öğrencileri için
düzenlenen Üniversite
Düğünü etkinliği
gerçekleştirildi. Etkinliğe
Tonyalı Siyasiler, bürokratlar,
çok sayıda vatandaş ve
öğrenciler katıldı.
Trabzonspor Yöneticisi Zeyyat
Kafkas da bordo-mavili
yöneticiler adına öğrencilere
destek oldu. Trabzonspor'un
yıldız futbolcularının imzaladığı

bordo-mavili forma sembolik bir
değerle geliri öğrencilere
verilmek üzere satışa sunuldu.
Ayrıca Belediye Başkanı
Osman Beşel, öğrenciler için
açılan hesabın ibanını sosyal
medya hesabından paylaşarak
yardımların devam ettiğini
belirtti. Başkan Beşel, “Tonyalı
öğrencilerimizi desteklemek
amacıyla düzenlediğimiz
gecede öğrencilerimiz için 105
Bin TL toplandı.

Düzenlediğimiz gecede katkı
sunan vatandaşlarımıza,
organizasyonda emeği geçen
herkese ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.
KATKI YAPMAK İSTEYEN
VATANDAŞLARIMIZ
TR 77 0001 2001 6830 0001
1013 36
IBAN numarası aracılığıyla
gençlerimize katkıda
bulunabilirsiniz.” ifadelerini
kullandı.

İKİNCİSİ
MUHAMMET
SAKA
ONURLANDIRILDI
KAYMAKAM UZAN FEVZİYE TÜRKİYE
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
İLK/ORTAOKULU'NU ZİYARET ETTİ Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Muhammet Saka'yı onurlandırdı.
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan Fevziye İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

K

aymakamımız Dr. Hacı
Arslan Uzan, yeni
eğitim öğretim yılının
başlaması sebebiyle Fevziye
İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.
Kaymakam Uzan; "2022-2023
eğitim ve öğretim yılının başta
idareci ve öğretmenlerimiz
olmak üzere tüm eğitim
çalışanlarımız ile anne-baba
ve sevgili öğrencilerimize
hayırlı olmasını diliyor tüm
öğrencilerimize başarı
getirmesini temenni
ediyorum." dedi. İlköğretim
haftası dolayısı ile Fevziye İlk
ve Ortaokulunu ziyaret eden
Kaymakam Uzan, sınıfları
gezerek öğrencilerle yakından
ilgilendi. Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan öğrencilere
hitaben yaptığı açıklamada;
''Değerli öğrenciler hepinize iyi
haftalar diliyorum. Eğitim
öğretim yılı boyunca her hafta
okullarımızı ziyaret ediyoruz.
Okulların başlaması dolayısı
ile bu hafta başlangıcında

sizin okulunuzu ziyaret
etmeye geldik. Siz değerli
öğrencilerimizin yanında
olarak eğitim hayatınıza
destek olmaya çalışıyoruz.
Amacımız eğitim hayatınızda,
sosyal ve sportif faaliyetlerde
başarılarınıza katkı sağlamak.
Başarı için düzenli bir şekilde
kitap okumayı ihmal
etmemelisiniz. Ayrıca
sağlığınıza dikkat edip
dişlerinizi fırçalamayı
unutmayın. Hepinize iyi
dersler diliyorum '' dedi.
Sınıfları gezen Kaymakam
Uzan öğrencilerin durumları
hakkında öğretmenlerinden
bilgi alıp onlarla sohbet etti ve
derslerinde başarılar diledi.
Sınıf ziyaretlerinden sonra
okul öğretmenleriyle toplantı
yapan Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan, öğretmenlere
hitap ederek “ Değerli
öğretmen arkadaşlar hepinizi
selamlıyorum. Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile birlikte yıl

boyu tüm okullarımıza
ziyaretlerde bulunuyoruz.
Yaptığımız ziyaretlerde
amacımız öğrencilerimizin
yanlarında olarak onlara
destek vermek. Biliyorsunuz
Ahenk Projesi kapsamında
öğrencilerimiz için çeşitli
faaliyetlerde bulunuyoruz.
Öğrencilerimizin akademik
başarısı yanında değerler
eğitimi, rehberlik faaliyetleri,
sosyal, kültürel, sportif
alanlarda da kendilerini
geliştirmelerini istiyoruz.
Öğrencilerin okula,
arkadaşlarına, çevreye uyum
sağlamaları ve öğrenmeleri
için gerekli çabayı
göstermelisiniz. Hepinize
gayret ve çalışmalarınızdan
dolayı şimdiden teşekkür
ediyor, yeni eğitim öğretim
yılında başarılar diliyorum''
dedi. Kaymakam Uzan'a
ziyaretinde İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın da eşlik
etti.

K

ur'an-ı Kerim'i Güzel
Okuma Yarışması'nda
Türkiye ikincisi olan
Vakfıkebir Merkez Yeni Camii
Müezzin Kayyımı Hafız

Muhammet Saka,
ilçe müftülüğünce
onurlandırıldı.
Vakfıkebir İlçe
Müftüsü Şükür
Küçük, Eylül ayı
mutat din
görevlileri
toplantısında
Hafız Muhammet
Saka'yı
onurlandırdı. İlçe
Müftüsü Küçük,
Diyanet İşleri
Başkanlığınca "2022 Yılı
Camiler ve Din Görevlileri
Haftası" etkinlikleri
kapsamında, din görevlileri

arasında düzenlenen 'Kur'an-ı
Kerim'i Güzel Okuma
Yarışması'nda Türkiye ikincisi
olan Vakfıkebir Merkez Yeni
Camii Müezzin Kayyımı Hafız
Muhammet Saka'ya, ilçe
müftülüğü ve tüm personel
adına plaket takdim etti. Müftü
Küçük, "Muhammet Saka
hocamız, elde ettiği başarı ile
bizleri gerçekten
gururlandırmıştır. Türkiye
ikincisinin bizim personelimiz
arasından çıkması, ilçemiz ve
ilimiz adına onur vericidir.
Kendisini tekrar tebrik ediyoruz,
başarılarının devamını
diliyoruz." sözlerine yer verdi.

KIBRIS
GAZİ'SİNİ ZİYARET ETTİLER
Gaziler Günü münasebetiyle Kıbrıs Gazimiz Sebahattin Mesci'yi Vakfıkebir ilçesi Kirazlık Yeni Mahallesindeki evinde ziyaret ettiler.

G

aziler Günü
münasebetiyle Kıbrıs
Gazimiz Sebahattin
Mesci'yi evinde Vakfıkebir ilçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Emniyet
Müdürü Murat Soysay, İlçe
Jandarma Komutanı J. Ütğm.
Mert Oğuztarhan, Askerlik
Şubesi Başkanı Vekili Per.
Asteğmen Süleyman Esen,
Jandarma Karakol Komutanı
Astb. Kd.Üst Çvş. Şükrü Kılıç
ve Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürü Yaşar Saral ziyaret
ettiler.
“BİZLER NE YAPARSAK
YAPALIM ONLARIN
HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan; “Vatanımızın bölünmez

bütünlüğü, milletimizin istiklali
ve istikbali uğruna canlarını
ortaya koyan şehitlerimize ve
gazilerimize sonsuz minnet
borçluyuz. Aziz vatanın
toprakları şehitlerimiz ve
gazilerimizin fedakârlıkları
sayesinde bizlere vatan
olmuştur. Şehitlerimizin hakkını
ne yapsak ödeyemeyiz.
Şehitlerimizin aileleri ve
gazilerimiz milletimizin ve
devletimizin en kutsal
emanetleridir. Devletimizin
bütün kapıları şehit ailelerimize
ve gazilerimize sonuna kadar
açıktır. Bizler her zaman şehit
yakınları ve gazilerimizin
yanındayız” dedi. Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta ise; “Vatanımızın
bölünmez bütünlüğü, şanlı

bayrağımızın
dalgalanması için
canlarını seve seve
veren şehitlerimiz ve
ayrıca bu vatanın
bölünmez bütünlüğü için
gazi olan gazilerimiz
bizlerin gurur
abideleridirler. Gözlerini
kırpmadan bir an olsun
çekinmeden üstün bir cesaretle
bu topraklar için, vatanımız için,
milletimizin birliği, beraberliği ve
geleceği için canlarını feda eden
kahramanlarımızdırlar. Bu
fedakârlıklarını unutmak
mümkün değildir. Bizler ne
yaparsak yapalım onların
haklarını ödeyemeyiz. Vatan
uğruna toprağa düşen bütün
şehitlerimize Yüce Allah'tan
rahmet, değerli ailelerine ve
sevenlerine metanet ve sonsuz
sabırlar diliyorum. Gazilerimize
ve ailelerine sağlıklı uzun
ömürler diliyorum dedi.” Kıbrıs
Gazimiz Sebahattin Mesci ve
ailesi ziyaretten dolayı
duydukları memnuniyetleri dile
getirerek teşekkürlerini
sundular.

Büyükliman
Postası
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DR. KAMİLOĞLU; MEVSİM 82 YILI MEZUNU VAKFIKEBİR
GEÇİŞLERİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN! İMAM HATİPLİLER BULUŞTU
Dr. Zafer Kamiloğlu, doğru bir beslenmeyle, güçlü bir bağışıklık sistemiyle, yaşam
kalitemizi yükselterek mevsim geçişlerini atlatabiliriz diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

V

akfıkebir Büyükliman
Aile Sağlığı Merkezi
Doktorlarından Aile
Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu,
"Sabahları yataktan çıkmakta
zorlanıyor, uykunuzu alsanız
da kendinizi yorgun
hissediyorsunuz. Bununla
birlikte havanın daha erken
kararması, güneşin yerini
yağmurun alması, soğukların
gitgide artıp, işlerin
yoğunlaşması dolayısıyla
gelişen halsizlik, stres ve
beslenme düzeninizde
değişiklik meydana
gelmesinden şikâyetçisiniz.
Peki bunun neden böyle
olduğunu hiç düşündünüz mü?"
Tüm bu şikayetlerin sebebinin
mevsim geçişleri olduğunu
belirten Dr. Zafer Kamiloğlu,
doğru bir beslenmeyle, güçlü
bir bağışıklık sistemiyle, yaşam
kalitemizi yükselterek böyle
hissetmekten
kurtulabileceğinizi unutmayın
dedi.
Dr. Zafer Kamiloğlu, doğru bir
beslenmeyle, güçlü bir

bağışıklık sistemiyle, yaşam
kalitemizi yükselterek mevsim
geçişlerini atlatabiliriz diyerek
yapılması gerekenler hakkında
bilgi verdi.
1. Bağışıklık sisteminizi
güçlendirin; Bu dönemde vücut
direncini arttırmak,
hastalıklardan kendimizi
koruyabilmek için antioksidan
olarak da görev yapan A, C, E
vitaminleri ile selenyum, çinko,
magnezyum gibi minerallerin
yanı sıra omega-3 ve omega-9
yağ asitlerinden yeteri kadar
almak gerekir. Günde 5-6
porsiyon sebze tüketerek
günlük almamız gereken
vitamin ve mineralleri almış
oluruz. Balık, balıkyağı, keten
tohumu soya fasulyesi ve
cevizde bulunan omega-3 yağ
asitleri güçlü bir antioksidandır
ve bağışıklık sistemimizin
güçlendirilmesinde etkilidir.
Ayrıca zeytinyağı, fındık yağı
gibi sıvı yağlarda bulunan
omega-9 yağ asitleri de
bağışıklık sistemini olumlu
etkiler. Doğal enerji kaynağı
olarak adlandırılan ruşeym,
mineral maddeler açısından
zengin demir, çinko
magnezyum, fosfor, potasyum
ve bakır içermektedir. Günlük
beslenme programınızda
kullandığınız ruşeym
ekmeklerine ilaven
marketlerden alacağınız
ruşeymi de mutfağınıza
taşıyabilirsiniz. Ayrıca sebze ve
meyvelerin yıkanarak
tüketilmesinin yanı sıra hijyen
kurallarına da dikkat etmeliyiz.
2.Sıvı tüketimini ihmal
etmeyin!; Çay, kahve, kola,
kakao gibi kafein içeren

içecekler yerine bağışıklık
sistemimizi de destekleyen
ıhlamur, kuşburnu, ada çayı,
beyaz çay veya yeşil çay gibi
bitki çaylarını tercih edelim.
Toksinlerden ve mikroplardan
arınmanın en iyi yolu su ile
sağlanıyor. Gerek sıkça elleri
yıkamak gerek yeterli sıvı alımı
hastalıklardan korunmada su
sayesinde gerçekleşen en etkili
yöntemlerdir Kış aylarında
soğuk nedeniyle su tüketimi
azalmaktadır. Vücudun su
ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo
kontrolünü sağlamak amacıyla
günde 2-2,5 litre su
tüketilmelidir. Su tüketiminde
zorluk yaşayanlar, günlük
olarak içecekleri suyu tarçın,
karanfil veya limon ile aromalı
hale getirerek tüketim kolaylığı
sağlayabilir.
3.Kışın yürüyüş ve spor
yapmaktan korkmayın!;
Havaların soğuması, günlerin
kısalması hareketsiz bir
yaşama davetiye çıkarıyor ve
sonucunda kış aylarında alınan
kilolarda kaçınılmaz oluyor. Ne
de olsa mevsim kıştır, kat kat
giyinebiliriz, kilolarımızı
giysilerimizle kamufle edebiliriz
diye düşünebilirsiniz. Ancak
bilinmelidir ki; kışın yapılan
spor yazın yapılan spordan
daha etkilidir. Kış aylarında
vücut ısısına bağlı olarak
beden spora daha iyi cevap
verir, metabolizmanızı
hızlandırır ve mevsim
geçişlerine adapte olmaya
çalışan vücudunuza dost olur.
Her gün 40-45 dakikalık orta
tempolu yürüyüşler bedeninize
yapacağınız en büyük iyilik
olacaktır.

MÜFTÜ'DEN İSTİŞARE TOPLANTISI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" ile "Mevlîd-i Nebî
Haftası" kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Vakfıkebir İmam Hatip Lisesini 1982 yılında bitiren, ilk mezunlardan, 21
kişilik 12/B sınıfı, mezuniyetin 40. yılında 16 kişilik katılımla ilk defa toplandı.

V

akfıkebir İmam hatip
Lisesine 1975 yılında ilk
başlayan, inşaatında,
zaman zaman kum çakıl çeken,
yağmurlu havalarda merdiven
ve sınıflarının suyla dolduğuna
şahitlik eden, beden eğitimi
derslerinde tuğla ören , sıva
yapan ve yedi senenin sonunda
mezun olan 12/B sınıfının 21
kişilik mevcuduyla bir çok kere
toplanmak istediyseler de yurt
dışı ve ülkenin farklı şehirlerine
dağılmış olmaktan dolayı küçük
buluşmaların haricinde bir türlü
toplanma sağlayamadılar.
Mezunların yaptığı açıklamada;
“Özellikle Avustralya'da doktor
olarak görev yapan Gürol
Yarımbaş'ın uzun aradan sonra
izinli olarak Beşikdüzü'ne
dönmesi ve Vakfıkebir
Uygulama Otelinde çalışmaya
devam eden Kemal Başkan'ı
ziyaret etmesi esnasında
hayatta olan tüm arkadaşlar ile
bir araya gelebilme arzusu dile
geldirildi. Bu hasret arzusu
üzerine, Kemal Başkan ve
Muharrem Çimşit bütün sınıf
arkadaşlarımıza telefon ve
sosyal medya aracılığı ile

ulaşmaya çalıştı. Sonunda 21
kişilik 12/B sınıfımızdan,
Erdoğan Çakır arkadaşımızın
vefat ettiği 20 arkadaşın hayatta
olduğu, 7 arkadaşın emekliye
ayrıldığı gerçeği ile karşılaştık.
Neticede 19 arkadaşa ulaştık,
davetimize icabet etme imkanı
bulan 16 arkadaşımızla 40 yıl
aradan sonra bir araya gelerek
buluşma imkanı bulduk.
Öğretmenlikten emekli olan Avni
Kasım arkadaşımızla hiç irtibat
kuramadık.
“40 YIL SONRA
BULUŞTULAR”
Buluşma programına;
Avustralya'dan Dr. Gürol
Yarımbaş, Samsun'dan Doc. Dr.
Hayrettin Öztürk, Vaiz Vahap
Öztürk, Emekli Polis Ahmet
Yıldız, Ordu'dan Emekli Dr.
Hayrettin Eyüboğlu, Maçka'dan
İmam Hatip Sinan Bülbül,
Akçaabat'tan Emekli İmam
Hatip Ali Altın, Öğretmen
Abdullah Kahveci, İmam Hatip
Gencağa Yavuz, İstanbul'dan
Şube Müdürü Ufuk Cenk,
Tonya'dan İmam Hatip Saffet
Başkan, Sayman Kemal
Başkan, Vakfıkebir'den Emekli

İmam Hatip Ahmet Garip, Ahmet
Uçar, Ali Kılıç, Trabzon'dan
Daire Başkanı Muharrem Çimşit'
katıldı. 40 Yıllık hasreti sona
erdirdiler.
Bu mezuniyet toplantımızı ani
olması nedeniyle12/B sınıfı ile
sınırlı tuttuk. Bir sonraki
toplantımızı diğer şube (12/A)
sınıfı arkadaşlar ve
öğretmenlerimizin katılımıyla
daha geniş kapsamlı ve daha
uzun süreli yapmayı
kararlaştırdık. Toplantıya katılan
arkadaşlarla öğrencilik
anılarımızı tazeledik. Göreve
başlama ve görev esnasında
yaşadığımız kayda değer
anılarımızı anlatma, paylaşma
fırsatı bulduk. Toplantımıza
sponsorluk Yapan Gürol
Yarımbaş'a ve bütün katılımcı
arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
Ölen öğretmen ve sınıf
arkadaşlarımıza Allah'tan
rahmet dilerken bir sonraki
buluşmamızı daha geniş
katılımla daha uzun süreli olarak
yapmayı ümit ediyoruz. Her
zorluğa rağmen bizi buluşturan,
hayat nimetiyle nimetlendiren
Allah'a hamdolsun dediler.

VAKFIKEBİR'DE KAZA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Vakfıkebir İlçesi Ballı Mahallesini Karadağ yaylasına bağlayan yol güzergahında
hususi aracın 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, bu
yıl 30 Eylül 2022 Cuma günü
başlayacak olan "Camiler ve
Din Görevlileri Haftası" ile
"Mevlîd-i Nebî Haftası"
dolayısıyla ilçe müftülüğünce
gerçekleştirilecek etkinliklerle
ilgili daire personeli ve din
görevlilerinden oluşan
komisyonla istişare toplantısı
yaptı. Müftü Küçük, Mevlîd-i
Nebî Haftası ile Camiler ve Din
Görevlileri Haftası etkinliklerini
planlamak ve takip etmek
amacıyla oluşturulan
komisyonla müftülük
makamında bir araya geldi. 30
Eylül 2022 Cuma günü
başlayacak olan Camiler ve Din
Görevlileri Haftası ile Mevlîd-i
Nebî Haftası dolayısıyla ilçede

İ

gerçekleştirilecek etkinliklerin
müzakere ve mütalaa edildiği
toplantıda Müftü Küçük, Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın, tarihlerin
birbirine yakın olmasını göz
önünde bulundurarak bu yıl ki
Camiler ve Din Görevlileri
Haftası ile Mevlîd-i Nebî
Haftası'nın birlikte kutlanmasına
karar verdiğini belirtti. İlçe
Müftüsü Şükür Küçük;
Başkanlığın, günümüz
şartlarına uygun bir davet ve
irşat modeli geliştirme ve cami
merkezli hizmetlere dair bir
gelecek perspektifi belirleme
sorumluluğundan ve
Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in
bizim için en güzel rehber ve
örnek olduğu noktasından
hareketle, hafta vesilesiyle

düzenlenecek olan etkinliklerin
konusunu ise “Peygamberimiz,
Cami ve İrşat” olarak
belirlediğini söyledi. 07 Ekim
2022 Cuma gününü
Cumartesi'ye bağlayan gecenin
Peygamber Efendimi (s.a.s)'in
dünyayı teşriflerinin yıldönümü
olan Mevlid Kandili gecesi
olduğunu da hatırlatan Müftü
Küçük, gerek Mevlîd-i Nebî
Haftası gerekse Camiler ve Din
Görevlileri Haftası dolayısıyla
gerçekleştirilecek etkinliklerle,
Peygamberimiz (s.a.s)'i daha iyi
tanımak/tanıtmak,
anlamak/anlatmak, hayatımızı
O'nunla (s.a.s) anlamlandırmak
ve O'nun (s.a.s) sevgisini canlı
tutmanın amaçlandığını
sözlerine ekledi.

E

dindiğimiz bilgilere
göre gece saat 2.30
sularında Maruf Z.
yönetimindeki hususi
aracın Ballı mahallesi
Karadağ yayla yolu
güzergahından 300
metrelik uçuruma
yuvarlanması sonucu araç
sürücüsü Maruf Z. olay
yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, aracın SOS

sisteminin 112'ye ihbar
vermesi ile anlaşıldı. Daha
sonra Ballı mahallesindeki
vatandaşların aracın
yuvarlanma seslerini
duymaları sonrası olay
yerine giden vatandaşlar
Maruf Z. cansız bedenine
ulaştılar. Jandarma ve 112
ekipleri olay yerine sevk
edildi. Kaza ile ilgili olarak
soruşturma başlatıldı.

Büyükliman
Postası
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu
2. haftasında Trabzonspor
sahasında Sırbistan ekibi
Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

2
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EFA Avrupa Ligi H Grubu
ikinci hafta maçında
Trabzonspor sahasında
Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk
etti. Şenol Güneş Spor
Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı
bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren
golleri Trezeguet'nin asistinde 16.
dakikada Marek Hamsik ve 69.
dakikada Trezeguet kaydetti.

Kızılyıldız'ın tek golü ise 89. dakikada
Nikolic'ten geldi. Bu sonucun
ardından Trabzonspor gruptaki
puanını 3'e yükseltirken Kızılyıldız
henüz puanla tanışamadı.
KIZILYILDIZ 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 6. dakikasında sarı
kart gören Kings Kangwa, 63.
dakikada Bakasetas'a yaptığı faul
sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart
görerek takımını 10 kişi bıraktı.

1
AVCI İLE İLK GALİBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah
Avcı'nın görev yaptığı 8. Avrupa
kupası maçında ilk galibiyetini aldı.
Daha önce UEFA Konferans Ligi'nde
4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off
turunda da 2 karşılaşma ve UEFA
Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7
karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi,
bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3
beraberlik almıştı.

TRABZONSPOR
90+8'DE
YENİLGİDEN
GERİ DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, geriye
düşmesine rağmen sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.
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rabzonspor, Spor Toto
Süper Lig'in 7'nci
haftasında sahasında
konuk ettiği Gaziantep FK
karşısında Trezeguet,
Bakasetas ve Bartra'nın
golleriyle 3-2 galip geldi.
Gaziantep FK oyuncuları ve
teknik ekibi, verilen penaltı ve
son dakikadaki gol kararı
nedeniyle hakem Mete

Kalkavan'a yoğun şekilde
itirazda bulundu. Maç
öncesinde 10 puanla ligin
9'uncu sırasında bulunan bordomavili takım, bu skorla puanını
13'e yükselterek ligde 6'ncı
sıraya çıktı. Süper Lig'de ilk
devreye 3 galibiyet, 1 beraberlik
ve 2 mağlubiyetle başlayan
bordo-mavililer, ligdeki galibiyet
sayısını 4'e, Süper Lig'de

sahasında sürdürdüğü 27
maçlık yenilmezlik serisini de
28'e çıkardı. Trabzonspor'da
Edin Visca, Dorukhan Toköz,
Hüseyin Türkmen, Serkan Asan,
Buruno Peres, Yusuf Yazıcı,
Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları
nedeniyle kadroda yer almadı.
“UMUT BOZOK KORKUTTU”
Karşılamanın 55'inci
dakikasında Djilobodji ile hava

topu mücadelesinde
sakatlanarak kendini yere
bırakan Umut Bozok korkuttu.
Sağlık ekiplerinin oyuncuya
sahada müdahale etmesi
nedeniyle oyun kısa süresi
durakladı. Tedavi gören golcü
oyuncu kısa süre sonra oyuna
devam etti. Lige üst üste
yaşanan sakatlıklarla başlayan
Trabzonspor'da, maç esnasında

Djaniny'nin de sakatlanmasının
ardından Umut'un da
sakatlanma ihtimali
Trabzonspor kulübesinde
tedirgin anlar yaşattı. Avcı,
golcü oyuncuyu 71'inci dakikada
sahadan alarak yerine
Abdülkadir Ömür'ü dahil etti.
“KALECİ GÜNAY BAŞ
DÖNMESİ YAŞADI”
Trabzon'da maç saatinde 30

2
dereceyi bulan bunaltıcı hava
sıcaklığı futbolcuları etkiledi.
Misafir takımın kalecisi Günay
Güvenç, karşılaşma öncesi
ısınma hareketleri yaparken baş
dönmesi yaşadı. Sağlık ekipleri
eşliğinde etrafında çember
oluşturulan ve soyunma
odasına giden oyuncu, kısa
sürede kendini toparlayarak
maça dahil oldu.
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi
Belediye Otogarı No: 81/A Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61

www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

K L İM A N P O

BAYILSA

DEV
KAMPANYA
YÜ

BAYILSA

ES

BÜ

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 .

DAVETİYEDE

I

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

AS

BAYILSA

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

ADADÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

