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Ahmet KAMBUROĞLU

“YER YERÝNDEN OYNADI”
O coşku Vakfıkebir'de de yaşandı…
Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği'nin ortaklaşa 
düzenlemiş oldukları Şampiyonluk 
kutlamaları müthiş oldu…
Aynı Ekmek Festivali gibiydi…
İnsanlar gönüllerince eğlendi ve biz kez 
daha Vakfıkebir ön plana çıkmış oldu…
O geceye Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, canlı yayından katılım sağladı ve 
Vakfıkebir'deki o kalabalığı hayretle 
seyretti…
Ama o gecede, o canlı yayını LED ekrana 
aktarılamadı…
Vakfıkebir'in yetiştiği, programın 
sunuculuğu yapan Fatma Şentürk, kendi 
yorumlarıyla beraber insanları gönüllerince 
eğlendirdi…
O meşhur olan şarkı ile berber ışık 
gösterisi yaptırdı.
O bir Vakfıkebir'li, o sahne onun hakkıydı 
ve insanları coşturmayı başardı…
Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği ve 
üyeleri, en ufak detayı bile düşündüler, her 
yer bayraklarla süslendi…
Alana gelen insanlara 1500 adet civarı el 
bayrağı dağıttılar…
İnsanları eğlendirmeyi başardılar…
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, festival havası gibi bir kutlama 
programı hazırlamış oldular.
Sahneye çıktığındaki o sevinç gözlerinden 
okunuyordu.
Heyecanlıydı…
İnsanların o eğlenişlerini izledi ve mutlu 
oldu…
Pandemi sürecinin ardından yapılan bu 
organizasyondan herkes mutlu ayrıldı…
Kimsenin burnu kanamadı, herhangi bir 
aksilik meydana gelmedi…
Vakfıkebir için herkes üzerine düşen görevi 
yapmış oldu…
Bizler Vakfıkebir'de yapılan bu 
organizasyonu Canlı Yayın yaparak, 
uzaktaki vatandaşlarımıza izletmeyi 
başardık…
İzleyicilerimizden bizlere teşekkür gelirken, 
kimseden bir teşekkür dahi almadık…
Olsun, bizler Vakfıkebir için her yerdeyiz…
TBMM Çevre Komisyon Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta, 
organizasyona katıldı. Kendisi de yapılan 
bu organizasyonu çok beğendi. İnsanlarla 
horon oynadılar ve onlarda gönüllerince 
eğlenmiş oldular…
Onlarda insan, onlarından eğlenmeye 
hakkı var…
O da bir Vakfıkebir'li…
Vakfıkebir'de yapılan tüm etkinliklere 
katılmak için çok özen gösteriyor. O kadar 
yoğun işlerinin ardından onu Vakfıkebir'de 
görmek sevindiriciydi…
Üzücü tarafı şu oldu; Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu, sahnede çok 
farklı bir cümle kullandı ve şöyle dedi “Bu 
yıl siyaseten de Trabzon ağırlığını koydu 
ve şampiyonluğu aldı” dedi.
Bu konuşması insanlar tarafından 
yadırgandı.
Bize şampiyonluğu, siyaset mi aldı 
dediler?
Biz bileğimizin hakkıyla bu şampiyonluğu 
aldık ve tepki gösterdiler…
Böyle bir konuşmaya hiç gerek yoktu.
İnsanları neden başka düşüncelere sevk 
edilsin ki…
Bu konuşmayla beraber ne mesaj verilmek 
istendi, bilinmiyor…
*****************
Bu hafta Perşembe günü Ankara'da 
Trabzon günleri başladı. Bizler, sizler için 
Ankara'da olacağız. Oradaki görüntüleri 
bizlerle paylaşacağız…
Bizi takipte kalın…

Alper Özkan KARAGÖL
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İSKENDER, OSBÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ
Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzon Arsin OSB OSBÜK Temsilcisi ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu
Üyesi görevlerini yürüten Selçuk İskender, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYADA TAKSİT SAYISI ARTIRILMALI
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam yaptığı açıklamada, mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki
durgunluğun giderilmesi, yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olunması için bazı önerilerde bulundu.

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 

Sağlam yaptığı açıklamada, 
mobilya ve beyaz eşya 
piyasasındaki durgunluğun 
giderilmesi, yeni evlenecek 
çiftlerin yuva kurmalarına 
destek olunması için bazı 
önerilerde bulunarak,  
Mobilya ve beyaz eşyada 
taksit sayısı muhakkak 
artırılmalı dedi. Fiyat 

artışlarının vatandaşların alım 
gücünü düşürdüğünü 
vurgulayan Başkan Sağlam, 
bunun da esnafın işlerini 
zorlaştırdığını ifade etti.
“MALİYETLER NEDENİYLE 
FİYATLAR BİR YILDA 3-3,5 
KAT ARTTI”
“Düğün mevsimlerinin 
başlamasıyla mobilya 
sektöründe, beyaz eşya 
sektöründe piyasaların 
canlanması ve sektörün 

canlanması 
için taksit 
sayılarında 
düzenleme 
yapılması 
lazım; birçok 
üründe 9 taksiti 
geçemiyor. 
Geçen yılki 
maliyetle bu 
yılki maliyet 
veya 'düğün 
paketi' 
dediğimiz 
mobilya 

sektöründe 3 kat, 3,5 kat 
yatlar arttı. 10 bin liralık 
düğün paketleri 30-40 bin 
liraya çıktı. Gençler, 
düğünlerini yapıp yeni eşya 
almak yerine ikinci el eşyaya 
yöneliyor.
“PİYASALARIN CANLILIĞI, 
HAREKETLİLİĞİN 
SAĞLANMASI TAKSİT 
SAYILARI İLE DE İLİNTİLİ”
Hem sektördeki yığıntının 

hem alanların gönül 
rahatlığında kullanabileceği, 
ödeyecekleri taksit sayıları da 
çok önemli. Böylelikle 
piyasaların canlanması, 
ekonominin, güveninin 
devam etmesi önemli. Beyaz 
eşya başta olmak üzere 
mobilya sektöründe bu 
hareketliliğin kazanılması 
sanayi sitelerine de iş 
hareketliliği getirecek, 
dolayısıyla istihdamda katkı 
koyacak. Piyasaların canlılığı, 
hareketliliğin sağlanması 
taksit sayıları ile de ilintili.
“DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ 
KREDİSİ İMKANI SUNMALI”
Başkan Kadem Sağlam, 
COVID-19 salgınının geride 
bırakılmasıyla bu yıl yaklaşık 
ülke genelinde 1 milyon çiftin 
evlenmesinin beklendiğini 
belirterek, yıllık bazda 
mobilya ve beyaz eşyada 
önemli ölçüde yat artışları 
yaşandığına dikkati çekti. 

Sağlam, şunları kaydetti: 
"Durumun böyle olması 
evlenmeyi düşünen 
çiftlerimizi düğünün 
ertelemesine veya ikinci el 
ürün almaya yönlendiriyor. 
Eşya dizmekte zorlanan 
vatandaşlarımıza, ev kuracak 
çiftlerimize alım kolaylığı 
sağlanmalı. Bunun için kredi 
kartı taksit sınırı güncel 
piyasa şartlarına göre 
yeniden düzenlenmeli. 
Mobilya ve beyaz eşyada 
taksit sayısı artırılmalı ki 
çiftler de evini daha rahat 
şekilde kurabilsin. Yeni 
evlenecek çiftler, ev alanlar, 
eşyalarını değiştirmek 
isteyenler için taksit sayısı 
yatlar göz önüne alınarak 24 
ayın altında olmayacak 
şekilde yükseltilmeli. Bununla 
birlikte bankalar da ellerini 
taşın altına koyarak düşük 
faizli ihtiyaç kredisi imkanı 
sunmalı dedi."

SOSYALLEŞMEK DEDİĞİMİZ ŞEY EKRAN ARKASINDA OLMAZ
Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik “Bağımlılıkla Mücadele ve Teknoloji Bağımlılığı” hakkında konferans verildi.

Vakfıkebir Osman Tan 
Ortaokulu Rehber 
Öğretmeni Alper 

Mumcu tarafından Trabzon 
Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksek Okulu 
öğrencilerine yönelik 
“Bağımlılıkla Mücadele ve 
Teknoloji Bağımlılığı” 
hakkında konferans verdi. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü ve 
Vakfıkebir MYO işbirliği ile 
düzenlenen konferansa 
öğrencilerin yanı sıra 
Vakfıkebir MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Tolga Ergün ve 
öğretim üyeleri de katıldı.
“SOSYALLEŞMEK 
DEDİĞİMİZ ŞEY EKRAN 
ARKASINDA OLMAZ”
Alper Mumcu; “Farelerle 
yapılan bazı sosyal içerikli 
deneyler 1970'ler de 
yapılmıştı ama 2000'lere 
kadar sonuçlar dolaşıma 
girmedi. Bu deneylerde 
bağımlılığın aslında sadece 
kimyasal bir sorun olmadığı 
ortaya çıkmıştı. Laboratuar 
mantığı basittir, deney 
hayvanları kafes de kokainli 
ve alkollü su gibi 

uyaran/uyuşturan maddelere 
maruz bırakılır. Hemen hepsi 
bu maddelere bağımlı olur 
fakat bu deneyde bir yanlışlık 
var gibi görünüyordu. Fareler 
de bizim gibi sosyal 
hayvanlardır. O halde  
hayvanın kafeste yalnız ve 
stresli ortamda olmasını göz 
önünde bulundurarak bağımlı 
olma potansiyelinin yüksek 
olduğunu düşündü 
deneyciler. Sonra oldukça 
farklı bir ortamda deney 
yapmaya karar verip bir fare 
parkı kurdular. Bu parkta 
farenin isteyeceği her şey 
vardı. Erkekler, dişiler 
oyuncaklar, farenin sevdiği 
renk ve kokular, sığınma 
alanları, yem ve su 
kaydırakları gibi oyun alanları 
vs he türlü bileşen orada yer 
aldı. Bu ortamda yine kokain 
ve su alternatif olarak 
farelere sunuldu. Fareler 
kokain içmedi ve önce 
yemek sonra su ile sağlıklı 
beslenmeyi tercih ettiler. 
Kısacası bu şenlikli ortamda 
bir bağımlılık etkisi 
görülmedi. Tek başına 
kaldıklarında kafeslerde bol 

miktarda bol miktarda zararlı 
uyuşturan/uyaran maddelere 
maruz kalan hayvanlar, bu 
fare parkına girince 
bağımlılık davranışını 
azaltma ve beslenme 
düzenine girme gibi bir 
olumlu geri dönüş yaşadılar. 
Kimyasal olarak beyindeki 
ödül sisteminin bozulması 
üzerinden bağımlı olduğu 
düşünülen bu farelere adeta 
mucizevi bir şey oldu ve fare 
mutlu yaşam için düzeldi.”
“SEVGİYLE KUCAKLAYAN 
BİR ORTAM GERÇEK 
İLAÇTIR”
Bu deney tabii ilk başlarda 
pek ilgi çekmedi çünkü 
karşısında bir teori vardı ve 
bağımlılığın teorisi harikaydı 
ve basit bir açıklamaydı. 
Vücutta ki kimyasal 
maddelere duyarlı alıcılar 
üzerinden basit bir açıklama 
yapmak ilaç araştırmaları 
içinde bir altyapı sunuyordu. 
İlaç çok fayda sağlamasa da   
bir umut bağlamak kolaylığı 
vardı. Zaten sosyallik 
dediğimiz şey ilacın yanında 
yakışıksız ve soyut kabul 
ediliyordu. Gelin görün ki 

canlının sosyal biyoljik 
sürecinin etkisi bu sürece o 
kadar büyüktür ki siz bir fare 
parkında fareyi bağımlı 
yapamazsınız. Nihayet 2000 
li yıllara gelince artık en etkin 
bağımlılık tedavisinin 
sevgiyle kucaklanan bir 
ortamda bozulmuş sosyal 
bağlarını tekrar 
kullanmasıyla mümkün 
olabileceğini yeniden 
anlamaya başladık. Artık 
bağımlılığı sadece ilaçla 
kalıcı tedavi 
edemeyeceğimizi anlıyoruz 
çünkü  bizler robot değiliz, 
daha doğrusu kimyasal 
molekül gruplarından 
müteşekkil bir robot değiliz. 
Çok ciddi anlamda 
sosyokültürel ihtiyaçlarımız 
var ve bunlar tatmin 
edilmeyince sağımız 
solumuz belli olmuyor.
“BAĞIMLILIĞIN EN 
ÖNEMLİ NEDENİ 
BAĞLANTISIZLIKTIR”
Bağımlılık potansiyeli yüksek 
olanlara baktığımızda sosyal 
bağlanma sorunu görüyoruz. 
Sosyal ilişkilerde tatmin 
aramaya programlanmış 
insan beyinin bir eksikliğini 
bu yönde ki eksikliğini o anda 
bulabildiği en kısa ve 
kestirme yönden tatmin 
etmek istemesi anlaşılır bir 
şey aslında. Fakat bu sahte 
tatmin yıkıcı etkiye sahiptir. 
Bağlanma sorunu bağımlılık 
sorunlarını döl yatağı gibidir. 
İnsan organizması tek 
başına yaşayan bir otomat 

değil elbette..Bilakis sosyal 
ortamda insanlarla 
bulunduğu çevrenin 
ilişkilerinden doğrudan 
etkileniyor sosyal çevreninin 
etkisini yok göremeyiz. O 
halde şöyle bağlayalım: 
Bağımlılığın en önemli 
nedeni bağlantısızlıktır. 
Bizlerin kendi dünyamızla 
bağlantısızlığıdır. Hayat 
değerlerimizle olan 
bağlantısızlığımızdır. Başka 
tip neslelerle kendimizi 
tatmin ediyor oluşumuzun 
bizde yarattığı haz 
duygusuyla bu hazzı veren 
nesnelere bağımlı hale 
gelmemiz anlaşılır bir şey. 
Sosyalleşmek sevilmek 
çalışma başarılı olmak gibi 
birçok amacımız var bizim. 
Şimdi ise kendi ürettiğimiz 
cihazlarımız, bizim 
amaçlarımız oldu. Amaçlara 
ulaşırken aracımız değişti. 
Sevilme ihtiyacı kaç beğeni 
aldığımızın sayısına kadar 
düştü. Kaç bin takipçi var ve 
kaç kişi bizi ekranlardan 
beğendi ya da beğenmedi 
gibi gündemlerimiz var. 
Değerleri mahveden asıl 
bileşenler maalesef bunların 
altında yatıyor. Ekranların 
arkasında birbirimizi 
beğeniyor olmakla 
uğraşırken sosyalleşme gibi 
değerli bir inasni yapımızı 
kaybediyoruz. Bu yapıda 
maalesef bizimle çocukların 
iletişimde olmasını beklemek 
bir fanteziden öteye de 
gidemiyor.

SBÜK'ün (Organize 

OSanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu) Yönetim 

Kurulu Üyeliğine seçilen 
Selçuk İskender, yaptığı 
değerlendirmede; 
“Türkiye'de planlı 
kalkınmayla birlikte ortaya 
çıkan OSB'ler, işsizliği 
azaltmada, sanayi 
yatırımlarının 
hızlanmasında, üretimde 

kalite ve verimliliğin 
artmasında, bölgesel 
eşitsizliklerin 
önlenmesinde, şehirlerin 
daha planlı ve çevreye 
duyarlı olarak 
kurulmasında, bölgesel 
kalkınmanın 
sağlanmasında önemli rol 
oynuyor. Ülkemizin 
ekonomik kalkınmasında 
bu denli önemli bir rol 

üstlenen organize sanayi 
bölgelerinin kendi 
aralarında yardımlaşmaları 
ve ortak sorunlarını 
çözüme kavuşturmalarını 
sağlamak amacıyla çatı 
kurum olarak hizmet 
Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) ise 
yıllardır bu misyonunu 
lakıyla yerine getiriyor. 
OSBÜK' ün Yönetim 

Kurulu'nda 
görevlendirmelerinden 
dolayı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Memiş 
Kütükçü beyefendiye, 
yönetim kurulu 
arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi iletiyor ve 
hem Trabzon sanayisi hem 
de OSB camiası adına 
güzel işlere imza atmayı 
temenni ediyorum.” dedi. 
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BGC'DE GELLECİ YENİDEN SEÇİLDİ
V

akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta ve Görele Belediye 

Başkanı Tolga Erener'in de 
katıldığı genel kurulda 
gerçekleştirilen seçimlerde 
Mevcut Başkan Aydın Gelleci 
yeniden başkan seçildi. Trabzon 
ve Giresun'dan gazetecileri 
bünyesinde bulunduran ve bu 
özelliğiyle Türkiye'de tek 
gazeteciler cemiyeti olan 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti'nin (BGC) seçimli 

olağan genel kurulu 
Vakfıkebir'deki 
Hikmet Aksoy 
Lokalinde 
gerçekleştirildi. 
Divan 
başkanlığını 
Hasan 

Kalyoncu'nu
n katip 
üyeliklerini 
ise 
Osman 
Eyüpoğlu 
ve 
Ahmet 
Ceylan'ı

n yaptığı genel kurula Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Görele Belediye 
Başkanı Tolga Erener, TGC 
Başkan Vekili Ahmet 
Kamburoğlu ve cemiyet üyeleri 
katıldı. Kongrede bir konuşma 
yapan başkan Aydın Gelleci, 
“Öncelikle 2020 Mart ayında 
kaybettiğimiz kurucu ve onursal 
başkanımız, meslek 
büyüğümüz ağabeyimiz 
Gazeteci, Yazar, Karikatürist 
Hikmet Aksoy'a, 2017 yılı Nisan 
ayında kaybettiğimiz eski 
üyelerimizden Büyükliman 
Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Ekrem Kamburoğlu'na, 2019 yılı 
Kasım ayında kaybettiğimiz 
değerli kardeşimiz Yönetim 
Kurulu Üyemiz Muhammet 
Taş'a ve 2021 Ekim ayında 
vefat eden Milliyet Gazetesi 
Foto Muhabirlerinden üyemiz 
İlhan Baştan'a Allah'tan rahmet 
yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu 
mekanı bize tahsis eden ve her 
zaman yanımızda olan 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya ve bugün 
yanımızda olan ve her zaman 

desteğini yanımızda 
hissettiğimiz Görele Belediye 
Başkanımız Tolga Erener'e çok 
teşekkür ediyoruz. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
etkinlikleri için bize ev sahipliği 
yapan Tonya Belediye 
Başkanımız Osman Beşel'e ve 
iftar programında bizi ağırlayan 
Anadolu Şapka rması sahibi 
Ömer Özdemir'e de teşekkür 
ediyoruz. Yönetim kurulu olarak 
görevi devraldığımız günden 
itibaren cemiyetimizin gelişmesi 
ve tanıtımı, mesleki 
sorunlarımızın giderilmesi 
noktasında çeşitli faaliyetlerde 
bulunduk. Yönetim kurulu olarak 
seçildiğimiz tarihten itibaren 
Büyükliman bölgesinde bulunan 
ilçelere belirli aralıklarla 
ziyaretler gerçekleştirerek, hem 
o ilçedeki üyelerimizle bir araya 
geldik hem de kaymakam ve 
belediye başkanlarıyla 
tanışarak gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulunduk. 
Cemiyet lokalimizde 
düzenlenen basın toplantılarına 
ev sahipliği yaparak bölgemizin 
sorunlarının duyurulmasına 

yardımcı olduk.” dedi.
BGC'NİN BÖLGE İÇİN ÖNEMİ 
BÜYÜK
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener 
ise yaptıkları konuşmalarda, 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti'nin bölgenin sorun ve 
çözüm önerilerinin gündeme 
taşınması noktasında önemli bir 
görev üstlendiğini belirterek, 
bölgedeki bütün gazetecileri 
cemiyete üye olmaya davet 
ettiler. Divan Başkanı Hasan 
Kalyoncu da Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'dan 
Hikmet Aksoy'un isminin uygun 

bir yerde yaşatılması 
noktasında talepte bulundu.
BGC, KARADGENİZ 
GAZETECİLER 
FEDERASYONUNA ÜYE 
OLDU
Yönetim ve denetim kurulu 
raporların okunması ve 
müzakeresinin ardından 
yönetim kurulu ibra edildi. 
Başkan Aydın Gelleci ve 
üyelerin tekli ile Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti'nin üst 
kuruluş olarak Karadeniz 
Gazeteciler Federasyonu'na 
üye olması ve bu konuda 
seçilecek yönetim kuruluna 
yetki verilmesi oy birliği ile kabul 

edildi. 4 kişiden oluşacak üst 
kurul delegelerini ise yönetim 
kurulu belirleyecek.
YÖNETİM VE DENETİM 
KURULLARI SEÇİLDİ
Daha sonra seçimlere geçildi. 
Yapılan seçimlerde mevcut 
başkan Aydın Gelleci, üçüncü 
kez cemiyet başkanlığına 
seçilirken, listesinde şu isimler 
yer aldı: Yönetim Kurulu: Aydın 
Gelleci (Başkan), Tuncay 
Hacıfettahoğlu, Hasan Bahadır, 
Mehmet Bülent Alp, Ahmet 
Bilge, Kemal Bektaş ve Mustafa 
Özcan. Denetim Kurulu: Cemal 
Aksoy, İnan Kalyoncu, Bekir 
Öztürk.

Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC)
8. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

DENİZ ŞEHİTLERİ ANILDI
Beşikdüzü ilçesinde 2000 yılında meydana gelen deniz kazasında hayatlarını
kaybeden 38 deniz şehidi için anma töreni düzenlendi, ardından Mayıs Yedisi
şenlikler kapsamında denizde yayla göçünü temsilen inekler yıkandı. 

lk olarak ilçedeki Doğu Gözaçan 

İParkı'nda, 20 Mayıs 2000'deki 
kazada ölen 38 kişinin 

fotoğraflarının yer aldığı pano ve 
anıt önünde tören düzenlendi. 
Törende konuşan Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
“Mayıs Yedisi Büyükliman 
bölgemiz için yüzyıllardır özel bir 
gündür. Şenlikler insanların 
tanıştığı, kaynaştığı gelenek ve 
göreneklerini yaşatarak gelecek 
kuşaklara aktarıldığı önemli 
etkinliklerdir. Bölge halkımız bu 
gün de canları kadar önem verdiği 
hayvanlarını süsleyip Ağasar 
Deresi'nin Karadeniz ile buluştuğu 
bölgede deniz suyu ile yıkarlar. 

Böylece bağışıklık sisteminin 
geliştiğine, döl ve süt veriminin 
arttığına inanırlar. Bu tarihten 
sonra artık Karadeniz'in eşsiz 
güzelliklerindeki bereketli 
yaylalara göç vakti geldiğine 
inanırlar. Yine bu günde bölge 
insanımız motorlarla denize açılıp 
Delikli Taş etrafında dolanarak 
dilek tutarlar. Hastalara deva, 
evleneceklerin eş, çocuk sahibi 
olmayanların çocuklarının 
olacağına inanırlar. 20 Mayıs 2000 
tarihinde yaşanan deniz faciasını 
da denize açılan 38 
vatandaşımızın motorun alabora 
olası nedeniyle deniz faciası 
sonucu hayatlarını kaybettiler. 

Hepsine Allah'tan rahmet, 
ailelerine, yakınlarına sabırlar 
diliyorum” dedi. Törende 
Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat 
Vardar ve Belediye Başkanı Ramis 
Uzun tarafından, daha sonra 
denize ölenlerin anısına çelek 
atıldı. Ölenler için Kuranı Kerim 
okunarak dualar edildi. Daha 
sonra Çeşmeönü Limanı'nda, 
çevre köylerden gelenlerin 
katılımıyla, yayla göçleri 
canlandırıldı, Mayıs Yedisi adıyla 
sürdürülen gelenek kapsamında, 
vatandaşlar, Kaymakam Ferhat 
Vardar ve Başkan Ramis Uzun ile 
beraber ineklerini deniz suyu ile 
yıkadılar.

HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK!
Vakfıkebir Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından “Dünya Engelliler Haftası” kapsamında hazırlamış oldukları program ayakta alkışlandı.

V
akfıkebir Özel Eğitim 
Meslek Okulu Öğrencileri 
tarafından “Dünya 

Engelliler Haftası” kapsamında 
hazırlamış oldukları program 
ayakta alkışlandı. Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşının okunması ile 
başlayan programa İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Muharrem 
Çimşit'in yanı sıra daire amirleri, 
veliler ve öğrenciler katıldı.  
Öğrenciler ve öğretmenler 

tarafından hazırlanan 
programda duygu dolu sahneler 
yaşanırken, öğrenciler hem 
eğlendi hemde eğlendirdi. 
Vakfıkebir Özel Eğitim Meslek 
Okulu Okul Müdürü Sezgin 
Özdin ve Rehber Öğretmen 
Hülya Kalender Ayhan günün 
anlamına ilişkin birer konuşma 
yaptılar. 
“EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞKKÜR EDİYORUM”
Okul Müdürü Sezgin Özdin 
yaptığı selamlama 
konuşmasında; Vakfıkebir Özel 
Eğitim Meslek Okulu olarak, 
özel öğrencilerimiz tarafından 
hazırlanan hazırlanan “Dünya 
Engelliler Haftası” 
programımıza hepiniz hoş 
geldiniz. Okulumuz 5 ilçemize 
hizmet veren özel eğitim 
meslek okulu olarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. 
Öğrencilerimizin gerek 
akademik anlamda gerek 
mesleki eğitim alanında 
toplumsal hayata 
kazandırılması, akademik 
çalışmaların yürütülmesi ve 
ailelere destek olunması 
anlamında faaliyetlerimizi 
yürütmekteyiz. Bu noktada 
bizlerden her türlü desteğini 
esirgemeyen başta Sayın 
Kaymakamımıza, Belediye 

Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüze ve özellikle 
esnaarımıza teşekkür 
ediyorum. Ayrıca programımızın 
hazırlanmasında emek 
harcayan öğretmenlerimize, 
idarecilerimize ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyor 
siz değerli misarlerimize hoş 
geldiniz diyorum. 
“HER ÇOCUK GİBİ OYUN 
OYNAMALI, 
SOSYALLEŞMELİ VE 
YAŞAYARAK 
ÖĞRENMELİDİR”
Okulun Rehber Öğretmeni 
Hülya Kalender Ayhan ise 
günün anlam ve önemine ilişkin 
olarak yaptığı konuşmasında; 
“Her çocuk bir diğerinden 
farklıdır. Her çocuğun kendine 
özgü bedensel, bilişsel, sosyal 
ve duygusal bir yapısı vardır. 
Bazı çocuklar bilişsel 
davranışlarda, duyuşsal motor 
özelliklerde, iletişim 
becerilerinde ve motor 
işlevlerde yetersizlik 
göstermektedir. Bu gelişim 
alanlarındaki bir ya da birden 
fazla yetersizlik çocuğu 
olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Gelişim 
alanlarındaki yetersizliklerinden 
dolayı olumsuz yönde etkilenen 
çocuklarda genel eğitim 

hizmetleri yetersiz kalmakta ve 
özel eğitim hizmetlerine 
gereksinim duyulmaktadır. Özel 
eğitim gerektiren, bir başka 
deyişle özel gereksinimli 
çocuklarımız, zihin engelliler, 
öğrenme güçlüğü olanlar, 
duygusal ve davranış 
bozukluğu olanlar, bedensel 
yetersizliği olanlar konuşma ve 
dil sorunlular, işitme engelliler, 
üstün zekalılar ve üstün 
yeteneği olan ve otizmli 
çocuklar şeklinde gruplara 
ayrılabilmektedir. Özel 
gereksinimli bir çocuğun varlığı 
özellikle ailede ciddi sorunlara 
yol açmakta ve özellikle ilk 
yıllarda çocuğu kabullenmeme 
ve anne-babanın özellikle 
birbirlerini suçlaması ve daha 
ileri aşamalara anne-baba 
ayrılıklarına yol açabilmektedir. 
Ayıca çocuk herhangi bir tanı 
aldıktan sonra yapılması 
gereken en önemli şey anne-
baba olarak nedenler ve niçinler 
ile uğraşmak yerine durumu bir 
an önce kabullenebilmek ve 
"Çocuğum için ben ne 
yapabilirim?", "Çocuğumun 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl 
karşılarım?" düşüncesi içinde 
hareket etmek olmalıdır.  Özel 
gereksinimli birey ona anne-
babası destek verdiği sürece 

bağımsız bir birey 
olabilmektedir. Anne-babalar 
özel gereksinimli çocuklardan 
desteği çekmemeli ve onu 
bağımsız yaşama teşvik 
etmelidir. Ayrıca yine 
unutulmamalıdır ki özel eğitim 
süreklilik isteyen bir süreçtir. 
Özel gereksinimli çocuklarımız 
için şunu da unutmamamız 
gerekir; Özel gereksinimli her 
çocuk öncelikle bir çocuktur. 
Özel gereksinimli her çocuk 
farklılıklarına ve sınırlılıklarına 
rağmen; her çocuk gibi oyun 
oynamalı, sosyalleşmeli ve 
yaşayarak öğrenmelidir. 
Eğitimlerde de bunlar göz ardı 
edilmemeli ve çocuğu pasif 
kılan, ezbere dayanan eğitimler 
yapılmamalıdır. Tam tersi 
çocuklar katılımcı, öğrenen, 
eğlenen ve öğrendiklerini 
gösteren bir birey olma yolunda 
desteklenmelidir. Özel eğitim 
hizmetlerini 
değerlendirdiğimizde özel 
eğitimi masa başında birebir 
verilen bir eğitim hizmeti olarak 
düşünmemeliyiz. Özel eğitimde 
bireysellikten amaçlanan bireyin 
gereksinimleri doğru şekilde 
tespit edebilmek ve bu 
gereksinimlerine uygun olarak 
en etkili ve verimli şekilde 
ihtiyacı olan eğitimi 

sunabilmektir. Özel eğitimin 
temelinde de aile yer almalıdır. 
Aile özel eğitim sürecinde yer 
almalı ve eğitimin bir parçası 
olmalıdır. Ailelerimiz 
çocuklarının eğitim sürecinde 
çok kısa sürelerde çok büyük 
hedeer koymamalıdır. Özel 
eğitim sürecinde özel eğitim 
veren eğitimcinin elinde sihirli 
bir değnek varmış gibi 
görmemelidir. Özel eğitim 
süreklilik isteyen bir süreçtir ve 
hiçbir zaman pes edilmemesi 
gereken bir süreçtir dedi.”

Sezgin ÖZDİN
Okul Müdürü

Hülya Kalender AYHAN
Rehber Öğretmen



Büyükliman
Postası

27.05.2022
Sayfa: 4 - 5

Trabzonspor'umuzun 8. Şampiyonluğu Vakfıkebir'de büyük bir coşkuyla
kutlandı. Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneğinin
ortaklaşa düzenlediği kutlama programına binlerce taraftar katıldı.

F
atma Şentürk'ün sunumuyla 
gerçekleşen, Vakfıkebir festival 
alanında düzenlenen kutlama 

programına, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Vakfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, siyasi 
parti ilçe başkanları, daire amirleri, 
Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır, yönetim kurulu 
üyesi arkadaşları, Glidalılar Taraftarlar 

Derneği Başkanı İlhan Gürdal ve 
arkadaşları ve 

Vakfıkebirliler Taraftar 
Grubu Lideri Murat 
Günaydın katıldılar. 
Kutlama programında 
konuşan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 

“Öncelikle hiçbir 
üzücü hadise 
yaşanmadan tüm 
Dünya'nın beğenisini 

kazanan 
şampiyonluğumuzu kutlayan 

siz değerli taraftarlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bize bu 

büyük gururu ve mutluluğu 
yaşatan Trabzonspor 

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nu, 
yönetim kurulu üyelerini, 
hocamızı, teknik heyetimizi ve 
tüm futbolcularımızı kutluyorum.

 Bu etkinliğin sizlere ulaşmasını 
sağlayan sponsorlarımız; Kebir 
Süt'e, Cemsan'a, Coşkun Bülbül'e, 
Heltaş'a, İskenderoğlu'na, My Mall 
Huzur Plaza'ya, Garipler Boya'ya, 
Vestel Uzun Ticaret'e, İslamoğlu'na, 
Bemas'a, Ramada Vakfıkebir Otel'e ve 

Ayşe Teyze Süt Ürünleri'ne, da ayrıca çok 
teşekkür ediyorum” dedi. Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Vakfıkebir'de tarihi bir gün yaşandığını ifade 
ederek, organizasyonda emeği gecen 
herkese teşekkür etti. TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta ise, “Şampiyon 
Trabzonspor'umuzun şampiyon taraftarları 
Allah'a şükürler olsun Trabzonspor'umuz 
şampiyon oldu. Sadece Trabzonluları değil 
milyonlarca taraftarımızı sevindirdi. Tüm 
Dünya'ya şampiyonluk sevincinin nasıl 
yaşanacağını gösterdiniz. Bundan sonra 
sorumluluğumuz büyük. Bizim düşmanımız 
yok rakiplerimiz vardır. Trabzonsporluların  
düşmanı ancak vatana, bayrağa, ülkeye 
ihanet edenlerdir. Farklı takımlar bizim 
rakiplerimizdir. Onları da sevmemiz lazım. 
Bizi yakışan budur. İnsanları severek, 
büyüklüğümüzü gösterelim. Takımımıza 
destek olalım, daha nice şampiyonlukları 
birlikte yaşayalım” diye konuştu. Trabzonspor 
Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği Başkanı Hasan 
Bahadır'ın telefonu aracılığıyla alana 
toplanan binlerce taraftarımıza seslendi. 
Büyük Başkan sloganları ile karşılanan 
Başkan Ağaoğlu, “Göreve geldiğimizde bize 
4 yıl süre vermenizi rica etmiştik. Bu süreden 
sonra hepimizin gurur duyacağı, ayakta 
alkışlayacağınız bir takımımız olacak 
demiştik. Bugün Trabzonspor'umuzun 
şampiyonluğu yurdumuzun, Dünya'nın dört 
bir tarafında kutlanıyor ve ayakta 
alkışlanıyor. 4 yıl boyunca büyük bir sabırla 
bizimle birlikte oldunuz, enerji verdiniz. 
Sizlerin emeği her türlü takdirin üzerindendir. 
Şampiyonluğumuz hepimize hayırlı olsun” 
diye konuştu. Fatma Şentürk'ün performansı 
görülmeye değerdi, performansı ile göz 
doldurdu. İnsanları gönüllerince eğlendi. 
Programda Osman Bayraktar, Kerem Saral, 
İlker Kutoğlu, Abdurrahman Muşmuloğlu, DJ 
Burak Koçal, Savaş Arslan, Meltem 
Karanisoğlu ve Koliva Grubu sahne aldı. 

Fatma ŞENTÜRK
SUNUCU

VAKFIKEBİR'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
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VAKFIKEBİR'DEN ÇANAKKALE ÇIKARTMASI
Vakfıkebir Kaymakamlığı, Vakfıkebir Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve Vakfıkebir Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile Şehit Aileleri ve Gazilerimizin katılımıyla Çanakkale gezisi yapıldı.

16-18 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında Vakfıkebir 
Kaymakamlığı, Vakfıkebir 
Sosyal Yardımlaşma 
Dayanışma Vakfı ve Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürlüğünün işbirliği ile Şehit 
aileleri ve Gazilerimizin 
katılımıyla Çanakkale gezisi 
yapıldı. 16 Mayıs 2022 
tarihinde Bursa Ulu Cami 
ziyareti ile başlayan Çanakkale 
gezisi 18 Mayıs İstanbul 
Ayasofya Cami ziyareti ile 

tamamlandı.
"GAZİLER VE ŞEHİTLERİN 
YAKINLARI İÇİN NE YAPSAK 
AZDIR”
 Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Aslan Uzan yapılan gezi 
ile ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmede; ''Amacımız 
milli ve manevi değerlerimizle 
yoğrulan Çanakkale ruhunu 
yaşatmakdır. Bu ruhun içinde 
adına vatan dediğimiz 
topraklarımızda, bayrağımız 
altında özgürce yaşamak 

vardır. Çanakkale ruhu, bizim 
inanç değerlerimizle yoğrulan 
milli ruhumuzdur dedi.” Bu 
vatanın onlar sayesinde ayakta 
durduğunu ifade eden 
Kaymakam Uzan, "Gaziler ve 
şehitlerin yakınları için ne 
yapsak azdır. Vatanı için şehit 
olan evlatlarımızın yakınları ve 
vatan toprağı için kanlarını 
akıtan gazilerimize her zaman 
minnettarız. Bu vatan onlar ve 
onlar gibilerin sayesinde ayakta 
duruyor. İlçemizdeki gaziler ve 
şehit yakınlarıyla önceki 
buluşmamızda böyle bir etkinlik 
düzenleyebileceğimizi 
belirtmiştik. Gezi programının 
planladığı gibi tamamlanması, 
Şehit aileleri ve Gazilerimizin 
mutluluğu bizleri de mutlu 
etmiştir.'' dedi.

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

Osman KOYUNCU

 KURAN'DA HÜKMÜ KALKAN AYETLER VAR MIDIR?
eygamberimizin vefatından sonra, 

Pdinde büyük tahribatlar yapıldı. Pek 
çok uydurma hadisler ve kurallar 

çıkartıldı. Bazı ayetler hakkında, bunların 
hükümleri kalktı, şimdi geçersizdirler 
dediler. Bilhassa ehli kitapla ilgili olumlu pek 
çok ayetleri görmezden geldiler, şimdide bu 
şekilde düşünenler vardır.

    Nesih, bazı ayetlerin hükümlerinin 
kalkması veya başka bir hükmü değiştirmesi 
değildir. Arapçada değiştirme ve kaldırma 
kelimesi nesh değil de meshdir. Nesih 
kelimesini, R.İsfahani, Kuran sözlüğünde 
2/106. İle açıklıyor, “Allah, bir ayeti 
yürürlükten kaldırırsa veya unutturursa, ya 
aynısı bir ayet ile veya başka daha iyi bir 
ayetle o ayetin yerini doldurur.” Yoksa birinin 
diğerini tamamıyla imha ve yok etmesi 
demek değildir.

    Kuran ve hadislerde, İslam en üstün 
dindir, diğer dinleri tamamıyla ortadan 
kaldırdı şeklinde bir yazı yoktur. Yahudilerin 
Tevrat ile Hıristiyanların İncil ile 
Müslümanların Kuran ile amel etmelerinin 
gerekliliğini bildiren çok ayetler vardır 
(Maide 45-48). İslam, vahiyle gelen bütün 
dinlerin ismidir, zamanı ve yeri gelince her 
ayetin hükmü mutlaka uygulanacaktır. Onun 
için insanlık dünyasında birçok değişik 
şeriatlar ve hak mezhepleri olmuştur. 
Bazıları, hak bir olur, nasıl farklı, farklı 
doğrular olabilir diyorlar. Su içmenin hükmü 
kişilere göre değişir. Diyaliz hastalarına 
mekruhtur az içmeliler, yaralanmış ve çok 
kan kaybetmiş hastalara haramdır, 
doktorlara danışmadan içerlerse ölürler, 
normal insanlara helaldir içebilirler, su 
içmenin hükmünün farklı olması gibi, 

dinlerdeki bir hükmün de değişik 
uygulamaları olabilir.

    Zaman, zemin ve ilmi altyapıya göre 
nesih olur yani kutsal bir kural, belli bir 
vakte kadar askıya alınıp hükmü 
uygulanmayabilir, hepten kaldırılmaz. 
Çünkü vahiy hükümleri ezeli ve ebedi ve 
zamanlar üstüdürler, zamana bağlı 
olmazlar, zaman kavramı bizim içindir. Bir 
vadi düşünelim, vadinin sol tarafındaki 
dağın arkası geçmiş, sağ tarafındaki 
dağın arkası ise gelecek ve vadinin içi ise 
şimdiki zaman olsun. Bizler vadinin 
içinde, yalnız bulunduğumuz zamanı 
görür ve biliriz. Geçmiş ve geleceği 
bilemeyiz ve göremeyiz fakat uçakla 
yüksekten bakan birisi, geçmiş, şimdiki 
ve gelecek zamanı birden görebilir. İşte 
Allah'ın bilmesi peygamberler ve kutsal 
kitaplardaki zaman kavramı bunun gibidir. 
Yoksa ben geçmiş ve geleceği 
bilemiyorum deyip, kutsal kitaplara 
sadece insanların malumatlarına göre 
bakamayız. İlahi emirlerdeki iyilik, 
doğruluk ve güzellikleri sadece bize göre 
değildir, çünkü insan aklı bütün ilahı 
kuralları tamamen kavrayamaz, ilmin 
ilerlemesi ile bazı kavramlar 
anlaşılabilirler.  Allah emreder güzel, iyi 
ve doğru olur, yasaklar çirkin olur. Yani 
güzellikler emre göre, çirkinliklerde nehye 
göredir. Bazı hocalar, yanlış olarak 
Hıristiyan ve Yahudi devletlerinin 
emperyalist politikalarını ve kiliselerin 
yanlış yorumlarını, ilahi kitapların emri 
gibi görüp, yorumlama yapmadan ehli 
kitap düşmanlığı, yabancılarda, 
Müslümanların hatalarını İslam'a mal 
ederek İslam düşmanlığı yapıyorlar.

T.C.
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1628861

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 30 Ada, 18 Parsel, ÇARŞI Mahalle, ÇARŞI İÇİ Mevkii, 
Satışı konu taşınmazın niteliği tapuda Arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmaz ilçe şehir merkezindedir. 
Taşınmaz belediye imar sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bilirkişi raporuna göre parsel üzerinde 
bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Bodrum kat 115 m² lik alana 
sahip, zemin kat 115 m², 1,2,3,4,5. katlar ise 120 m² lik alana sahiptir. Zemin kat ve bağlantılı 1. kat 
işyeri olup 2,3,4,5. katlar mesken katlar inşaat halindedir.2,3,4. katların pencereleri takılı, dış sıvası 
yapılı, 5. kat ise tuğla ile örtülü haldedir. Borçlunun taşınmaz üzerinde hissesi 12/40 olup satış bedeli, 
hissesine isabet eden miktardır.
Adresi  : Çarşı Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesi No:82 Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 121,49 m2  
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı kentsel gelişim ve dönüşüm sınırları içerisindedir.
Kıymeti : 550.912,50 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 21/07/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/08/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/135 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

İL MÜFTÜSÜ AYDIN; VAKFIKEBİR ÖNEMLİ BİR İLÇEMİZ!
Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği Mayıs ayı mutat din görevlileri toplantısına katıldı.

lçe müftülüklerini ve din 

İgörevlilerini ziyaretleri 
kapsamında Vakfıkebir'e 

gelen Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın, İlçe 
Müftülüğü'nce düzenlenen aylık 
mutat din görevlileri toplantısına 
katıldı. Vakfıkebir Hikmet Kaan 
Proje İmam Hatip Ortaoku'nda 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Okul 
Müdürü Ahmet Bulut ve din 
görevlileri tarafından karşılanan 
İl Müftüsü Aydın, Müdür Ahmet 
Bulut ile bir süre sohbet ettikten 
sonra ilçe müftülüğü 
personeliyle bir araya geldi.
Vakfıkebir Hikmet Kaan Proje 
İmam Hatip Ortaoku'nda 
gerçekleştirilen Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nün Mayıs ayı din 
görevlileri toplantısı, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'ün açış 
konuşmasının ardından İmam 
Hatip Orhan Albayrak'ın Kur'an-ı 
Kerim tilâvetiyle başladı.
“VAKFIKEBİR ÖNEMLİ BİR 
İLÇEMİZ”
Daha sonra Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın, din hizmetlerinin 
etkin ve verimli yürütülebilmesi 
konularında din görevlilerine 
önemli tavsiyelerde bulundu. İl 
Müftüsü Aydın burada yaptığı 
konuşmasında; "Vakfıkebir 
önemli bir ilçemiz. Burada çok 
değerli hocalarımız yetişmiş, 
dine ve din hizmetlerine önemli 
katkıları olmuştur. Vakfıkebir 

ilçemiz; Kur'an kurslarımız, bu 
kurslarımızda yetişen 
hafızlarımız ve müftülüğümüzün 
sosyal kültürel faaliyetleri ile ön 
plana çıkan güzel bir ilçemiz. 
Sizler bu ilçede güzelliklerin 
yaşanması, toplumun din 
konusunda aydınlatılması için 
çalışan din gönüllülerisiniz. 
Bizler bir aileyiz. Bu ailenin her 
bir ferdi değerlidir, kıymetlidir. 
Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. 
Hepiniz ayrı ayrı birer 
değersiniz. Sorumluluğumuz 
ağır, vazifemiz kutsal; kutsal bir 
mesleği icrâ ediyoruz. Kürsüye, 
minbere çıktığınızda insanlar 
sizin ağzınızdan çıkacak bir 
cümleyi bekliyor. İslâm'ın insana 
kazandırmak istediği güzellikleri 
önce şahsımıza kazandırmak 
sonra da tüm insanları bu 
güzelliklerle buluşturmak gibi bir 
görev ve sorumluluğumuz var. 
Güzel bir memlekette yaşıyoruz, 
büyük imkan ve nimet 
içerisindeyiz. Ama her nimetin 
bir de külfeti var. Yaptığımız işin 
hakkını vermemiz, görevimizi 
hakkıyla îfâ etmemiz gerekir. 
Görev esnasında yaptığımız 
eksikliğin Allah katında 
hesabının büyük olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Teşkilatımızda 
görev yapan her arkadaşımıza 
büyük sorumluluklar ve görevler 
düşüyor. Toplumun her 
kesimine ulaşmamız lazım. 

Farklı zamanlarda farklı etkinlik 
ve programlarla camilerimizi 
şenlendirelim, insanlarla bir 
araya gelelim, daha sıkı ilişkiler 
geliştirelim. Sosyal kültürel 
faaliyetlere katılalım. Gelişen 
teknoloji ve bilime paralel olarak 
İlmimizi artıralım, bilgi ve 
becerilerimizi geliştirelim. Sizleri 
enerjik gördüm;  bu enerjinizi 
daha da artırarak, azim ve 
heyecanla hizmetlerimizi 
sürdürelim. Rabbim hepimizi 
iyilerden eylesin. Dine, vatana, 
millete güzel hizmetlerde 
bulunan din ve devlet 
adamlarımıza Cenâb-ı Hakk 
rahmet eylesin. Bizleri de hayırlı 
hizmetlerde dâim kılsın." 
sözlerine yer verdi.
İl Müftüsü Osman Aydın'ın 
salondan ayrılmasının ardından 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
toplantı gündemi ile ilgili 
konularda bilgilendirmede 
bulundu. Şube Müdürü Halil 
Güneş, Şef Refik Altuntaş ve 
Kur'an kursu öğreticilerinden 
bazılarının da katıldığı din 
görevlileri toplantısı sonunda, 
Müftülük Engelli Koordinatörü 
İmam Hatip Davut Bayraktar, 
engellilere yönelik hizmetlerin 
daha etkin yürütülebilmesi 
noktasında tüm personelin 
desteğine ihtiyaç duyduklarını 
belirterek bu konudaki istek ve 
taleplerini paylaştı. 



Büyükliman
Postası HABER 27.05.20227

“FINDIK KURDU” ZARARLISINA DİKKAT!
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, Fındık bahçelerimizde zarar yapan “Fındık Kurdu” zararlısına karşı mücadele zamanının yaklaştığına dikkat çekti.

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, Fındık 

bahçelerimizde zarar yapan 
“Fındık Kurdu” zararlısına karşı 
mücadele zamanının 
yaklaştığına dikkat çekerek 
yapılacak mücadele hakkında 
bilgiler verdi.
“FINDIĞIN ANA 
ZARARLISIDIR”
Başkan Muhammet Kılıç yaptığı 
açıklamada, “Fındığın ana 
zararlısıdır. Fındık kurdu 
erginleri havaların 
sıcaklaşmasıyla Mayıs ayında 
görülmeye başlar. Bir dişi 
ortalama 42 yumurta bırakır. Bir 
çift böcek 160 adet meyvede 
beslenme zararı yapmakta ve 
yaklaşık 40 adet yumurtlama ile 
toplamda 200 adet meyveye 
zarar vermektedir. Böylece 
fındıkta çok yüksek ekonomik 
zararlara neden olurlar. Erginler 
önce karanfillerde de zarar 
yapar. Daha sonraları fındığın 

meyve kabuğunu kemirerek 
kabuk içindeki yumuşak etli 
kısımda beslenir. Meyvelerde 
kabuk içindeki etli kısım 
bozularak sarı renk alır. Bu 
zarar şekline ''Sarı Karamuk'' 
denir. Ergin normal iriliğe 
ulaşan meyvede beslenirse bu 
şekle de ''Kara Karamuk'' adı 
verilir. Kışı toprakta geçiren 
böcek, çapalama yapılarak 
populasyonu azaltılabilir dedi.”
“KİMYASAL MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ”
Başkan Kılıç, “Kimyasal 
Mücadele yapmaya karar 
vermeden önce; ergin çıkış 
zamanının ve yoğunluğunun 
belirlenmesi gerekir. Yaklaşık 
10 Ocak beyaz bir örtü üzerine 
silkenip 2 ve daha fazla fındık 
kurdu ergini rastlandığında 

kimyasal mücadele 
yapılmalıdır. İlaçlama 
başlamadan önce arıcılar 
arılarını ilaçlama sahaları 
dışına çıkarmaları 
gerekmektedir. İnsan ve hayvan 
sağlığı bakımından ilaçlama 
bitiminden 21 gün sonrasına 
kadar ilaçlama yapılan 
bahçelerde hayvan 
otlatılmamalıdır. İlaçlama sabah 
erken saatte uygulamaları ve 
tüm ocak yıkanarak yapmaları 
gerekmektedir. Koruyucu 
kıyafetlere özen gösterilmeli. 
İlaç boş kutularının doğaya 
atmayarak atık kutularına 
atılması gerekmektedir. 
Çiftçilerimiz detaylı bilgiyi İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 
Ziraat Odamızdan alabilirler 
dedi.”

SAĞLIK İÇİN HAREKET ET
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek için yürüyüş etkinliği düzenlendi. 

E
tkinlik kamu kurum 
yetkilileri ve çalışanları, 
sivil toplum kuruluşları, 

sağlık çalışanları, emniyet 
mensupları, öğrenciler ve 
vatandaşların katılımıyla 
Vakfıkebir ilçesi Gülbahar Hatun 
caddesi üzerinde oldukça renkli 
görüntülerin yaşanmasına 
sahne oldu. Yürüyüş etkinliği, 
hareket et sağlıklı yaşa 
sloganlarıyla vatandaşların 
oldukça ilgisini çekti.
"SAĞLIK İÇİN HAREKET ET"
Yapılan açıklamada; "Fiziksel 
aktivite, günlük yaşam içerisinde 
kas ve eklemlerimizi kullanarak 
enerji tüketimi ile gerçekleşen 
herhangi bir bedensel hareket 
olarak tanımlanmaktadır. 
Bireylerin fiziksel ve ruhsal 
sağlığının geliştirilmesinde 
temel araçlardan biridir. Bir halk 
sağlığı sorununu gidermenin 
yanında, aynı zamanda toplum 
refahını, çevrenin korunmasını 
teşvik eder ve gelecek nesillere 
yönelik bir yatırım oluşturur. 
Dünya Sağlık Örgütü küresel 
ölümlerin yüzde 70'ini temel 
sebebinin Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklar(BOH) olduğunu 
belirtmektedir (her yıl 40 milyon 
insan). BOH'lar sebebiyle 
gerçekleşen ölümlerin yılda 
17.7 milyonunu kardiyovasküler 
hastalıklar, 8.8 milyonunu 
kanserler, 3.9 milyonunu 
solunum yolu hastalıkları ve 1.6 
milyonunu diyabet 
oluşturmaktadır. BOH'ların dört 
davranışsal risk faktörü 
arasında fiziksel inaktivite de 
yer almaktadır. Obezitenin 
artmasına neden olan önemli 
faktörlerden biri hareketsiz 
yaşam tarzının 
yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık 
fiziksel aktivite; kan basıncını 
azaltır, iyi huylu kolesterol (HDL) 
seviyesini arttırır ve vücut 
ağırlığı kontrolü için anahtar role 

sahiptir. Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından yapılan 
Türkiye Sağlık Araştırması-2016 
sonuçlarına göre 15 yaş üzeri 
bireylerin yüzde 41.1'i yetersiz 
aktivite (STEPS 2017 ön 
sonuçları yüzde 43), yüzde 53'ü 
orta derecede fiziksel aktivite ve 
yüzde 5.9'unun ağır fiziksel 
aktivite yaptığı bulunmuştur. 
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ile 
birlikte yürütülen Türkiye 
Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf 
öğrencileri) Şişmanlık 
Araştırması COSI-TUR 2016 
sonuçlarına bakıldığında 
ailelerin ifadelerine göre 
çocukların yüzde 9.5'i hafta içi 
hiç oyun oynamamakta, yüzde 
19.9'u günde bir saatten az ve 
yüzde 29.7'si günden bir saat 
oyun oynamaktadırlar. 
Çocukların yüzde 42.5'i günde 
bir saat, yüzde 23.5'i 2 saat ve 
yüzde 12.7'si 3 saat ve üzerinde 
televizyon 
seyretmekte/bilgisayarda zaman 
geçirmektedirler. Sağlığın 
korunması ve geliştirilmesi için 
haftada 150 dakikalık (haftanın 
5 günü 30 dakikalık) orta 
şiddette bir egzersiz yetişkinler 
açısından yeterlidir. 1-4 yaş 
arası çocuklar, gün içinde farklı 
şiddetlerde toplam 180 dakikalık 
fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-
18 yaş arasındaki çocuk ve 
ergenler için ise, günde 60 
dakika, orta şiddetliden yüksek 

şiddetli aktivitelere doğru şiddeti 
değişen aktiviteler 
önerilmektedir. Günlük yaşamı 
mümkün olduğunca aktif 
geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk 
adımıdır. Daha fazla yarar elde 
edebilmek ve sağlığı koruyup 
geliştirebilmek için fiziksel 
aktiviteler düzenli olarak 
yapılmalı ve yaşamın bir parçası 
hâline ge tirilmelidir. Fiziksel 
aktivitenin arttırılması sadece 
bireysel değil toplumsal bir 
sorun olup toplum tabanlı, çok 
sektörlü, multidisipliner ve 
kültürel yaklaşım 
gerektirmektedir. Bu nedenle 
toplumun obezite ile mücadele 
konusunda bilgi düzeyini 
artırmak, yeterli ve dengeli 
beslenme ve düzenli fiziksel 
aktivite alışkanlığı kazanmasını 
teşvik etmek ve böylece 
ülkemizde obezite ve obezite ile 
ilişkili hastalıkların (kalp-damar 
hastalıkları, diyabet, bazı kanser 
türleri, hipertansiyon, kas-iskelet 
sistemi hastalıkları vb.) görülme 
sıklığını azaltmak amacıyla 
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Hayat Programı 2018-
2023 olarak güncellenmiş ve 
uygulanmaktadır. 10 Mayıs 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
bulaşıcı olmayan hastalıkların 
önlenmesinde fiziksel aktivitenin 
yararları konusunda toplum 
bilincini oluşturmak, iyi 
uygulamalara dikkat çekmek ve 
fiziksel aktivitenin yararlarını 
savunmak, yaşamın her 
alanında ve her yerde (okul, ev, 
işyeri) toplum genelinde fiziksel 
aktiviteye katılımı arttırmak, 
sağlıklı davranışları ve yaşam 
tarzlarını teşvik etmek için 
"Sağlık için Hareket Et Günü" 
olarak belirlenmiştir. Bu 
çerçevede 10 Mayıs her yıl 81 
ilimizde düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır "

GİRESUN İL BAŞKANLIĞINA ANLAŞ ATANDI
Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıkan Büyük Türkiye Partisi Giresun İl Başkanlığına Vakfıkebirli hemşehrimiz Osman Anlaş atandı. 

eni bir siyaset anlayışıyla 

Yyola çıkan Büyük Türkiye 
Partisi Giresun İl 

Başkanlığına Vakfıkebirli 
hemşerimiz Osman Anlaş 
atandı. Gazetemizi ziyaret eden 
Anlaş, Haber Müdürümüz 
Sadık Aydın ile bir süre sohbet 
ettiler. Büyük Türkiye Partisi 
geçen ay kuruluşunu 
tamamlayarak Türk siyasetinde 
hızlı yükselişe geçti. 46 ilde 
teşkilatlarını kurmayı başaran 
Büyük Türkiye Partisi Genel 
Başkanı Hüseyin Durmaz 
tarafından Giresun İl 
Başkanlığına Vakfıkebirli 
hemşerimiz Osman Anlaş'ı 
resmen atadı. Başkan Anlaş 
gazetemizi ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi. 
BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ İL 
BAŞKANLARI TOPLANTISI 
YAPILDI
Giresun İl Başkanı Osman 
Anlaş, İl Başkanlarımız ve 
kurucu Genel Başkanımız 
Hüseyin Durmaz ile birlikte 
anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün mozole'sine çelenk 
sunduk. Ardından Genel 

Başkanımız Sayın Hüseyin 
Durmaz'ın Başkanlığı'nda 
TZOP AKMAN OTEL'de 
düzenlen il başkanları 
toplantısında katılımcıların fikir, 
görüş, öneri ve projelerini ifade 
eden tanışma töreni 
düzenlendi. Burada konuşan 
Genel Başkanımız Sayın 
Hüseyin Durmaz bu günü 
doğum günü olarak nitelendirdi. 
Anıtkabir 'de gövde gösterisi 
yapan Büyük Türkiye Partisi 
teşkilatı olarak teker teker 
Genel Başkan Hüseyin 
Durmaz'ın rozet takmasıyla 
resmen çalışmalarımıza 
başladık. Kısa zamanda il ve 
ilçe teşkilatlanmamızı büyük 
oranda tamamlayarak Büyük 
Türkiye Partisinin medyada 
adından sıkça söz ettireceği 
konusunda büyük bir kamuoyu 
oluşmuştur. Partimizin Büyük 
Kurultayına kadar 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğiz. Bu 
çalışmalarımızı halkımıza 
duyurmada bizlere yardımcı 
olan siz değerli Büyükliman 
Postası Gazetesi ve 
çalışanlarına da ayrıca teşekkür 
ediyorum. Basın camiası 

bizlerin eli, kulağı, gören gözü 
ve kısacası her şeyidir dedi.  
ÇİLLER KURULTAY'DA 
GENEL BAŞKAN OLACAK
Eski Başbakan Tansu Çiller'in 
öncülük yaptığı Büyük Türkiye 
Partisi geçtiğimiz hafta resmen 
kurulmuş ve kurucu genel 
başkanlığa ise Hüseyin Durmaz 
getirilmişti. Partide il teşkilat 
çalışmaları ülke genelinde 
başladı. Giresun'da da teşkilat 
çalışmaları Osman Anlaş'ın 
atanmasıyla hızlandı. İl Başkanı 
ve 7 kişiden oluşan heyet 
atandı. Heyet, ilçe teşkilat 
çalışmalarını yürütecek. Büyük 
Türkiye Partisi, teşkilat 
çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra 
Büyük Kurultayını yapacak. 
Büyük Kurultay'da Tansu Çiller, 
genel başkanlığa getirilecek. 
OSMAN ANLAŞ KİMDİR?
1973 yılında Trabzon İli 
Vakfıkebir İlçesinde dünyaya 
geldi. Vakfıkebir İlçesi Mısırlı 
Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 
Anlaş, bir dönemde Mısırlı 
Mahallesi Muhtarlığı görevi 
yaptı. Üniversite mezunu olup 
hali hazırda İş İnsanı olarak 
çalışmalarını yürütmektedir. 

HAFIZLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı içerisinde camilerde mukâbele okuyan öğrencilerle, 2022 Yılı Ocak ayı içerisinde yapılan Hafızlık Tespit
Sınavı'nda başarılı olan hafız öğrencileri, hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla ödüllendirdi. Hafızlara ayrıca, hafızlık belgeleri de verildi.

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan 
Kur'an Kursu'nda hafızlık 

eğitimine devam eden ve 
geçtiğimiz Ramazan ayı 
boyunca camilerde mukâbele 
okuyan öğrencilerle, 2022 Yılı 
Ocak ayı içerisinde yapılan 
Hafızlık Tespit Sınavı'nda 
başarılı olan öğrencileri; Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursu 
Yöneticisi Mustafa Öztürk ve 
Kaanlar Vakfı Vakfıkebir 
Sorumlusu Hayati Er ile birlikte 
makamında kabul etti.
“MUKÂBELE OKUYAN 
ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ”
Kurs Yöneticisi Mustafa Öztürk 
ile Kaanlar Vakfı Vakfıkebir 
Sorumlusu Hayati Er ve hafız 
öğrencileri kapıda karşılayan 

İlçe Müftüsü Şükür Küçük, daha 
sonra makamında bir süre 
kendileriyle sohbet etti. Müftü 
Şükür Küçük, Ramazan ayı 
boyunca; Vakfıkebir Merkez 
Eski ve Yeni Camii, Merkez 
Ensar Camii ve Yalıköy 
Mahallesi Merkez Camii ile 
Beşikdüzü Merkez Eski Camii, 
Merkez Çakmak Camii ve 
Denizli Mahallesi camilerinde 
mukâbele okuyan 13 öğrenciyi, 
hayırsever bir vatandaş 
tarafından karşılanan para ödülü 
ile ödüllendirdi.
“HAFIZLARA BELGELERİYLE 
PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ”
2022 Yılı Ocak ayı içerisinde, 
Trabzon Akçaabat Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde 
yapılan Hafızlık Tespit 
Sınavı'nda başarılı olup belge 

almaya hak kazanan 9 hafız 
öğrenciye de, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanıp gönderilen hafızlık 
belgeleri ile birlikte teşekkür 
belgelerini veren İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük ayrıca öğrencileri, 
yine aynı hayırsever bir 
vatandaşın karşıladığı para 
ödülü ile de ödüllendirdi.
Gerek mukâbele okuyan 
öğrencileri gerekse Hafızlık 
Belgesi almaya hak kazanan 
öğrencileri ayrı ayrı tebrik eden 
Müftü Küçük, Kurs Yöneticisi 
Mustafa Öztürk ve Kaanlar Vakfı 
Vakfıkebir Sorumlusu Hayati Er 
başta olmak üzere kursta görev 
yapan tüm hocalara teşekkür 
etti ve öğrencilere başarılar 
diledi.

ÖĞRETMEN ALIM İLANI
Özel Beşikdüzü Orta Okulu Erkek Öğrenci

Yurdunda görev yapmak için “REHBER
ÖĞRETMEN” alımı yapılacaktır. Çalışmak

isteyen ve MEB kurumlarında Rehber
Öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyan

rehber öğretmenleri Özel Beşikdüzü
Orta Okulu Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğüne

başvurmaları gerekmektedir.
ADRES: Fatih Mahallesi Şalpazarı Caddesi

No:42      Beşikdüzü / TRABZON
TEL: 0544 423 82 90



www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

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

BAYILSA

BAYILSA

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�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

SATILIK LÜX DAİRELER

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

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat
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