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SGK İL MÜDÜRÜ AKBAY'DAN ZİYARET VAKFIKEBiR'DE ÇiFTÇiMiZ

GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e Gazilik 
unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl dönümü olan 19 Eylül 
gününde Gazileri Vakfıkebir İlçesinde milletimiz için yapmış oldukları 
fedakarlığa uygun olarak anmak amacı ile 98. Yıl dönümünde Gaziler 
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Vakfıkebirli 
hemşehrimiz Bolu 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünde 
Müdür olarak görev 
yapan Zeki 
Yavuzyılmaz, 
Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle yeni 
görevine atandı. 

Karadeniz programları kapsamında Trabzon'a gelen CHP heyeti 

Vakfıkebir CHP İlçe Başkanlığı'nda bir program düzenledi.

BANKALARA VE TEFECiLERE BORÇLANDI
AKP İKTİDARINDA 

FINDIK ÜRETİCİSİ

SAHİPSİZDİR

Trabzon SGK İl Müdürü 
Erdem Akbay, beraberinde 

SGK Koordinatörü 
Gökhan Ayvaz ve İlçe 

Esnaflarından Ali Kemal 
Karanis ile birlikte 

gazetemizi ve Matbaamızı 
ziyaret ederek Yazı İşleri 

Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile fikir 

alışverişinde bulundular. > Sadık AYDIN 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Trabzon SGK İl Müdürü Erdem 
Akbay ve beraberinde SGK 

Koordinatörü Gökhan Ayvaz ile 
birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak 
için geldiği Vakfıkebir ilçesinde 
Gazetemizi ve Matbaamızı da 
ziyaret ederek Yazı işleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu'ndan işyerimiz hakkında 
bilgiler alarak Sosyal Güvenlik 
Kurumunun faaliyetleri hakkında 
bilgiler aktardılar. 
AKBAY; “BASIN BİZİM GÖZÜMÜZ 
KULAĞIMIZ”
SGK İl Müdürü Akbay, 
"Hükümetimizin eylem planında yer 
alan hususlar ve sürecin devamında 
yapılan tespitler ışığında 
vatandaşlarımız lehine birçok 
iyileştirme yapılmıştır. 
Çalışmalarımız, Kurumumuzun 
hizmet kalitesini artırma gayreti 
içerisinde olacak şekilde 
vatandaşlarımızın hizmetlere daha 
kolay ve hızlı ulaşmasına yönelik 

imkanlar sağlama mücadelesi 
şeklinde devam etmektedir. İl 
Müdürlüğümüz, kurumumuzun taşra 
teşkilatlarını oluşturmuş olup 
vatandaşlarımız için yerinden çözüm 

hizmetleri sunmaktadır. Taşra 
teşkilatlarımız vatandaşlarımızın 
işlerini ve ailelerine en iyi hizmeti 
verebilecek şekilde, Kurumumuzun 
merkez hizmet birimlerine müracaat 
etmelerine gerek kalmaksızın tüm 
işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve 
sorunlarını çözebilecekleri 
kabiliyetlerle donatılmıştır. 
Vatandaşlarımızca cevaplanan 
memnuniyet anketlerinde, Çalışma 
Bakanlığımız ve bağlı ilgili 
kuruluşlarına artan güven ve 
memnuniyet oranları da, bu hizmeti 
yerine getirmedeki gayretimizin 
somut meyveleridir. Çalışma 
bakanlığımızın bu çalışmalarını 
halka anlatacağız. Sosyal Güvenlik 
alanında özellikle üzerimize düşen 
vazifelerin yerine getirilmesinden, 
daha iyi bir hizmet, kalitenin 
arttırılması, kişilere daha çok ulaşım, 
kayıtlı istihdamın teşviki, kayıt dışı 
istihdamın engellenmesi açısından 
basındaki arkadaşlarla beraber 
projeler üretip gerekli istişareleri 

yapıyoruz. İlimizdeki nüfusun her bir 
kişisine, her bir birimine ulaşıp 
Sosyal Güvenlik Sisteminin artılarını 
ve eksilerini anlatmak istiyoruz. 
Eksileri derken sosyal güvenlik 
kapsamında olursa hangi haklara 
sahip olacak, sosyal güvenlik 
kapsamından çıkarsa hangi 
haklardan mahrum kalacak bunları 
anlatmak çabasındayız dedi.” Basın 
bizim gözümüz kulağımız diyen SGK 
İl Müdürü Erdem Akbay; “İlde ve 
yerelde basın bizim için önemli, 
sizlerde bizim gibi kamu görevi 
yapıyorsunuz, şehrimizde olan biteni 
sizlerden öğreniyoruz, bizler basını 
her zaman seviyoruz, halkın ve 
bizlerin sesi, gözü ve kulağı 
oluyorsunuz” diye konuştu. 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu; 
“Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, işyeri hakkında SGK 
müdürü Erdem Akbay ve 
beraberindekilere işyeri hakkında 
bilgi aktardı. 

“VAKFIKEBİR'DE
NELER OLUYOR”

SGK İL MÜDÜRÜ AKBAY'DAN ZİYARET

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23

Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

akfıkebir İlçesinde doğup Vbüyüyen ilkokul, ortaokul ve 
lise eğitimini de Vakfıkebir de 
tamamlayan Zeki Yavuzyılmaz 
yeni görevine atandı. T.C. 
Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği 
Din Hizmetleri Müşavirliği'ne 
hemşehrimiz Zeki Yavuzyılmaz 
atandı. 01.08.2019 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle T.C. Azerbaycan 
Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşavirliğine atanan 
Yavuzyılamaz'a yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

ZEKİ YAVUZYILMAZ KİMDİR?
1966 yılında Trabzon ili 
Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Vakfıkebir İlçe-
sinde tamamlayan Zeki Yavuz-
yılmaz, 1989 Yılında Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 
bitirdi. 1992 yılında Tunceli 
Atatürk Lisesi'nde Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak 
memuriyete başladı. 1993 yılında 
Trabzon İl Müftülüğü Murakıplı-
ğına atandı. 1992 yılında Diyanet 
İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim 
Merkezi Eğitimine başlayarak 

1997 yılında eğitimini 
tamamlayan Yavuzyılmaz, aynı 
yıl Trabzon Dini İhtisas 
Merkezi'nde Öğretmen olarak 
görev aldı. Aynı Eğitim 
Merkezinde 2002 yılında Müdür 
olarak atandı. 2011-2019 yılları 
arasında Bolu Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünde Müdür olarak 
görev yaptı. 01.08.2019 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararname-
siyle T.C. Azerbaycan Bakü Bü-
yükelçiliği Din Hizmetleri Müşa-
virliğine atanan YAVUZYILMAZ 
evli ve üç çocuk babasıdır.

Vakfıkebir'de ilklerin yaşanmasına devam 
ediyoruz…
Vakfıkebir'de yeni çıkmış daha taze olan 
bir olay…
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Trafik ekibinden bir polis memuru, kendi 
düzenini kurdu. Kendi aklına ne geliyorsa 
onu yapıyor. Amirinin talimatı olmadan, 
kendi kendine gelin güvey olmaya 
başladı…
Bu da her zaman gibi Vakfıkebir İlçemizde 
yaşanmaya başlamış oldu…
Bu güzel ilçemiz sahipsiz mi kaldı?
Bu güzel ilçemiz için uğraşanlar yok mu?
Hani bizim Kaymakamımız?
Hani bizim Belediye Başkanımız?
Hani bizim Emniyet Müdürümüz?
Her gelen kendi aklınca, hiçbir talimat 
olmadan, kendi kendine icraat yapma 
peşinde…
Acaba bu polis memuru, kimin gözüne 
hoş görünmeye çalışıyor, bilinmez…
Birinin gözüne gireceksen, ilk önce verilen 
talimatları yerine getireceksin ve o 
talimatların arkasında duracaksın…
Kendi kafana göre bir şeyler 
yapmayacaksın…
Herhalde bu memur, kendini Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürü zannetmiş ki, kendi 
aklına gelen talimatları, kendince 
uygulamaya kalkıyor…
Herkes kendince bir şeyler yapacaksa, 
kaymakama, belediye başkanına, emniyet 
müdürüne, jandarma komutanına, bu 
ilçede hiç gerek yok…
Bizim ilçemizde bu trafik memurundan 
kimse hoşnut değil…
Kimse hoşnut değilken, bunu da birileri 
biliyor ve halen daha onu neden 
istenilmeyen yerde tutuyorlar, bunu da 
bilemiyoruz…
Polis memuru dendiğinde, herkese 
yardımcı olan yol gösteren olması, her 
koşulda insanlarla doğru düzgün 
konuşması gerekmez mi?
Gerekirde ehhhh işteeeee, burası 
Vakfıkebir…
**********************
“BİR KÖPEK MAĞDURU DAHA”
Her hafta ilçemizde, bir sokak köpeği 
mağduru ile alakalı yazıyoruz…
Biz yazmaktan usanmıyoruz, onlarda 
görmekten…
Hiç bunlar birilerini rahatsız etmiyor mu?
Bu hafta Çarşı Mahallemizde yaşayan 
Aysel Tanrıkulu, bir sokak köpeğinin 
saldırısına uğradı…
Yine yaralama, yine köpekler…
Bu ablamız neden başıboş sokak 
köpeklerinin saldırısına uğradı…
Neden bu başıboş sokak köpekleri ile ilgili 
bir şeyler yapamıyoruz…
Vakfıkebir'de Sokak köpekleri dehşet 
saçıyor…
Daha nelerin olması lazım, daha kaç kişi 
daha ısırılması gerekir, bizim 
birimlerimizin harekete geçmesi için daha 
neler yapmak gerekiyor…
Bu köpekler toplu katliam mı(toplu 
ısırılma) yapması gerekiyor…
Vakfıkebir İlçemizde insanlar çözüm 
bekliyor. Vakfıkebir İlçemizin sorunu haline 
geldi. Her gün binlerce çocuğumuz 
okullarına gitmek için evlerinden çıkıyor. 
Arabası veya servisi olmayan çocukları-
mız, yürüyerek okullarına gidiyor…
Bu çocuklarımızın güvenliklerinden biz 
sorumlu değil miyiz?
Eğer bizsek sorun çözülmeli ve onları da 
bu korku dolu anlardan kurtarmamız 
gerekir…

AKBAY; “BASIN BİZİM 
GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ”

YAVUZYILMAZ'LA BiR GURUR DAHA YAŞADIK

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE SEMİNER
Vakfıkebir MTAL Uygulama 

Otelinin konferans salonunda 
düzenlenen seminere Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu, 
Müdür Yardımcısı Mustafa Daloğlu, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

Düzenlenen “YKS 2020” konulu 
seminerde; verimli ders çalışma, 
hedef oluşturma, mutlu ve başarılı 
ders çalışmanın önemi, zaman 
yönetimi, çalışma ortamları, kaygıyla 
nasıl baş edilir, örnek soru 

uygulamaları gibi öncelikli konularda 
aktarımlar yapıldı. Öğrencilere süreç 
odaklı sorunları, ailelerin sınav yakla-
şımları ve yanlış bilinen uygulamalar 
gibi konularda aktarımlar yapıldıktan 
sonra program son buldu.

Öğrenci 
Koçu Alpay 

tarafından“YKS 
2020” semineri 

düzenlendi.
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Düzenlenen programa 
İstanbul Milletvekili İlhan 

Kesici, Ankara Milletvekili Nihat 
Yeşil, Bursa Milletvekili 
Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya'dan oluşan CHP heyeti 
vatandaşların sorularını 
yanıtladılar. Toplantıda açılış 
konuşmasını yapan ilçe 
başkanı Mehmet Keskin 
iktidara yüklenerek 
“Vakfıkebir'in parlak bir 
ekonomik geçmişi vardı” dedi.

“İLÇEDE 2 FINDIK 
FABRİKASI VARDI”
İlçemizin çok parlak bir 
ekonomik geçmişi olmasına 
rağmen, beklenen ekonomik 
gelişmeyi bir türlü 
yakalayamamış olduğunu 
belirten Başkan Keskin 
açıklamalarında şu ifadelere 
yer verdi: Yörenin ekonomik 
tarihine bakıldığında, Fındığın 
işlenme faaliyetleri eskiden 
ilçede yapılmaktaydı. 1905'den 
önce ilçede elle çalışır fındık 
değirmenleri mevcuttu. 1905'de 
fındık fabrikası kuruldu. 
1937'de ilçede 2. fabrika açılıp, 
1947 yılına kadar faaliyetlerini 
sürdürdü. 1908'li yıllarda 
Vakfıkebir limanından 
İspanya'ya yumurta, 
Almanya'ya ceviz kütükleri ve 
fındık, Rusya'ya yiyecek 
maddeleri ihraç edilirken, 
Fransa'dan Marsilya tipi kiremit, 

Rusya'dan makarna, şeker, 
kibrit ithal edilirdi. Ayrıca o 
dönemlerde yurt içinde yağ, 
yumurta, fasulye, peynir, kabak, 
deri vb. ürünler satışa 
sunulurdu dedi.
“VAKFIKEBİR'DE ÇİFTÇİMİZ 
BANKALARA VE 
TEFECİLERE BORÇLANDI”
Bu günün sorunlarını sıralayan 
Başkan Keskin; Vakfıkebir'de 
çiftçimiz bankalara ve tefecilere 
borçlandı. Birçok fındık bahçesi 
icra yolu ile satılıktır. Fındık 

ilçemizde ve bölgemizde 
çiftçimizin umudu, alın teri, 
emeği, ekmeğidir. Ama AKP 
iktidarında fındık üreticisi 
sahipsizdir.  AKP döneminde 
ilçemizde hayvancılık bitmiş 
durumdadır. 1 litre süt, 1 litre su 
fiyatına satılmaktadır.  
Piyasadaki durgunluk 
esnafımızı derinden 
etkilemektedir. 533 esnafımız 
aldığı kredileri geri ödeyemiyor. 
Kredi sicili bozuldu yeni kredi 
alamıyor. Çek ve senetlerini 
ödeyemiyor. Her üç 
esnafımızdan birisi icralıktır. 
2800 ailenin aylık geliri açlık 
sınırının altındadır. 1600 
gencimiz (18-24 yaş arası) işsiz 
olduğunu belirtti.
“CHP İLÇE TEŞKİLATI 
OLARAK VAKFIKEBİR İÇİN 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 
VARDIR”
CHP İlçe Başkanlığı olarak bu 

sorunlara yönelik çözüm 
önerilerinin olduğunu söyleyen 
Keskin önerileri şu şekilde 
sıraladı;  Fındık bahçelerinin 
ıslahı, yenilenmesi, budanması, 
gübrelenmesi gibi faaliyetler 
desteklenmeli, fındık üretiminde 
kalite artırılmalıdır. TMO 
fındıktan anlamıyor, 
FİSKOBİRLİK yeniden 
yapılandırılmalıdır. Maliyet ve 
üretici kârı dikkate alınarak 
fındık fiyatı hesaplanmalı,  
üretici alın terinin karşılığını 

mutlaka almalıdır.  Ürünün bol 
olduğu yıllarda fiyat düşmesin-
den üreticiyi korumak için 
piyasaya müdahale edilmelidir. 
Ürün borsası dışarıda değil, 
Karadeniz'de belirlenmelidir.  
Fındığın Karadeniz dışına ya-
yılması ve kaçak çay önlenme-
lidir. Kota kaldırılmalıdır. 
ÇAYKUR yeniden 
yapılandırılmalıdır. Çaylık 
alanların ıslahı, yenilenmesi, 
budanması, gübrelenmesi gibi 
faaliyetler desteklenmeli, çay 
üretiminde kalite artırılmalıdır. 
Yem fiyatları düşürülmeli, süt 
fiyatı artırılmalıdır.
“VAKFIKEBİR ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ BİR AN 
ÖNCE İŞLEVSEL HALE 
GETİRİLMELİ”
Sanayi ve ticaret yönünden 
önerlerimiz ise şu şekilde;  
İstihdam alanları yaratmalıyız. 
İlçemizin Ekonomisini 

büyütebilmemiz için OSB, 
Liman, Çikolata Fabrikası 
olmazsa olmazımızdır. 
Vakfıkebir organize sanayi 
bölgesi bir an önce işlevsel 
hale getirilmeli böylece 
istihdam artırılıp işsizlere iş 
olanağı sağlanmalıdır.   OSB ile 
bir bütünlük içinde Limanımız 
yük gemilerinin yanaşabileceği 
şekilde büyütülmelidir. Tarihi 
iskelemiz uzatılarak, eski 
işlevselliğine kavuşturulmalıdır. 
Çikolata Fabrikası mutlaka 
yapılmalı, hammaddesi olan 
süt, tereyağı ve fındık yereldeki 
üreticiden sağlanarak çiftçimiz 
kalkındırılmalıdır. Çiftçimizin 
ürettiği hayvansal ve tarımsal 
ürünlerin sergileneceği modern 
bir pazaryeri ve hal derhal hiz-
mete sunulmalıdır. Modern bir 
balıkhane yapılmalıdır. Ekmeği-
mizin markasıyla ekonomimizi 
büyütebilir, böylece istihdam 
yaratabiliriz. İlçemiz bir dünya 
markası olan ekmeğimizden 
yeteri kadar yararlanamıyor.  
Sahil geçiş yolunun etrafında 
oluşan dolgu alanının üzerinde 
ekmeğimizle birlikte yöresel 
ürünlerimizin de pazarlanacağı 
tesisler yapılmalıdır. Vakfıkebir 
ekmeğinin Türkiye genelinde 
ismini kullanan fırınlardan yıllık 

aidat alınıp gelir sağlanmalıdır. 
Turizmle ekonomimizi 
büyütebilir, böylece istihdam 
yaratabiliriz. Karadağ 
yaylamıza turistik tesisler 
yapılarak, turizme açılmalıdır. 
Üniversite bacasız fabrikadır.  
Yüksekokulumuz artık fakülteye 
dönüştürülmelidir şeklinde oldu. 
Özellikle fındıklarını TMO'ya 
vermek için çırpındıklarını ifade 
eden vatandaşlar TMO'nun 
fındık almak gibi bir meselesi 
olmadığını özellikle almamak 
için bahaneler ürettiğini ve TMO 
eksperlerinin fındıktan 
anlamadıklarının altını çizdiler. 
Vatandaşlar iktidarın fındık 
bahçelerini sökün ve yerine 
başka ne dikerseniz dikin 
serzenişinde bulunduklarını 
belirterek fındıktaki hastalıklarla 
mücadele edemediklerini bu 
gidişle 20 sene sonra fındık 
diye bir mahsulün 
kalmayacağını.  Devletin bir an 
önce bu hastalıklarla mücadele 
yolunu bulması gerektiğini, 
gerekirsi tarım uçaklarıyla toplu 
ilaçlama yapması gerektiğini,  
devlet doğrudan reçete 
yazmalı.  Doğrudan desteğin 
kaldırılması gerektiğini, 
Özellikle Büyükliman 
Bölgesi'ndeki fındığın çok 

kaliteli olduğunu belirterek 
bölgenin gelirinin fındıktan 
olduğu, vatandaşların 
katkılarıyla FİSKOBİRLİK'in 
kurulduğunu ve yeniden asıl 
işlevine dönmesi gerektiğini. 
FİSKOBİRLİK'in asıl sahibinin 
üretici olduğunu, devletin 
fındığa koyduğu ambargo 
kaldırılması gerektiğini ifade 
ettiler. 
“İKTİDARIN SON 
DÖNEMİDİR,  ABBAS 
YOLCUDUR”
AKP'nin her şeyi sattığını ve 
gelecekte çocuklarımıza 
yaşayacak ülke 
bırakılmadığının sitemini yapan 
vatandaşlar iktidarın son 
dönemidir Abbas yolcu 
olduğunun altını çizdiler. Ülke 
sorunlarının çarşı Pazar 
gezilerek CHP yönetimleri 
tarafından vatandaşa 
anlatılması gerektiğini, iktidar 
olabilmek için topyekün 
seferberlik ilan edilmesi 
gerektiğini söylediler. 
Memleketin ve doların 
durumunun ne olduğu 
sorusuna İlhan Kesici'nin 
memleketin durumu ile fındığın 
durumunun aynı olduğu 
yönündeki verdiği cevap ise 
manidardı.

VAKFIKEBiR'DE ÇiFTÇiMiZ
BANKALARA VE 
TEFECiLERE 
BORÇLANDI

AKP DÖNEMİNDE İLÇEMİZDE 
HAYVANCILIK BİTMİŞ DURUMDADIR

NÖROLOJİ DOKTORU
 GÖREVE BAŞLADI

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi 

yönetimi bölge 
hastanesi 
konumunda olan 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde 
hastalara daha kolay 
ve rahat hizmet 
verebilmek için 
çalışmalarına 
aralıksız devam 
ediyor. Bu çalışmalar 
neticesinde uzman 
doktor sayısını da 
artırarak hastalara 
daha iyi hizmet 
vermek için Nöroloji 
doktorunu da 
hastane kadrosuna 
dahil ettiler. Bu doğrultuda Nöroloji Uzm. 
Dr. Murat Gürsoy Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde görevine başladı. 

Uzm. Dr. Murat 
Gürsoy Kimdir?
1986 yılında 
Erzincan'da doğdu. 
2005 yılında Adnan 
Menderes Anadolu 
Lisesini bitirdi. 2011 
yılında Adnan Men-
deres Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. 2019 
yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden 
Nöroloji İhtisasını 
tamamladı.  
29.08.2019 tarihli 
atama ödeminde 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine atanası 

yapılarak görevine başladı. Evli ve 1 ço-
cuk babası olan Uzm. Dr. Murat Gür-
soy'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Esnaflarından 
Hacı Seyfi Garip (81), bir süreden 
beri hastalığı ile mücadele 
ediyordu. Hastanede yaşam 
mücadelesini kaybeden Hacı Seyfi 

Garip, 23 Eylül 2019 Pazartesi 
günü öğlen namazına müteakip 
Vakfıkebir Merkez Yeni Camiinde 
kılınan cenaze namazının 
ardından İshaklı Mahallesindeki 

aile kabristanlığında toprağa 
verildi. Evli ve 4 çocuk babası olan 
merhum Hacı Seyfi Garip'e 
Allah'tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

SEYFi GARiP VEFAT ETTi
Vakfıkebir İlçesi İshaklı Mahallesinden ilçede yıllardır esnaflık yapan Hacı Seyfi Garip 
(81), bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 
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slam'da hikmet kelimesini fen bilimleri İmanasında kullanır. Tarihte ilme öncülük 

eden yerlerin başında Mısır, Çin ve 

Mezopotamya gelir. Zaman içinde bu ilmi 

merkezler kendi arasında yer değiştirmiştir. 

Bazen Mısır ilim merkezi olurken bazen de 

Mezopotamya veya Çin ilim merkezi olmuştu. 

Her İlim merkezi, diğer medeniyetleri ya 

doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilemiştir. 

Yunan medeniyeti başta Mısır olmak üzere, 

Babil ve Sümer gibi medeniyetlerinden çok 

etkilenmiştir. İspanya'da kurulan Endülüs 

Emevi devleti ile ilmin merkezi Avrupa 

kaymıştır. Milattan önce ve İslam'ın ilk 

yıllarında fen bilimleri, Yunan felsefesi yolu 

ile yayıldı. Halife Menun asrında Yunan 

felsefesi Arapçaya tercüme etilince İslam 

âlemi bu felsefe ile tanıştı.  O zamanın 

Yunan felsefesi hurafeler ile dolu idi. O 

zamana kadar Müslümanların bütün 

kabiliyetlerini İslam'a çevirmişlerdi. Kâinat 

ile ilgileri yalnız dini meselelere delil 

getirmek içindi. Bu felsefe Arapçaya tercüme 

edildikten sonra saf ve temiz olan 

Müslümanların fikirlerini karıştırdılar. Hem 

de bu felsefe ile uğraşan âlimlerin bir kısmi 

Müslüman olunca, kafalarındaki bu felsefe 

kırıntılarını tamamen silemediler, o kırın-

tılar ilk başta basit hikâye gibi dinlenirken 

sonra hakikat olarak algılandılar. Çünkü 

felsefeyi bilenler okumuş âlim insanlardı. Bu 

insanların basit hikâye gibi anlattıkları 

felsefi konuları muhakeme yapamayan ve 

ilmi olmayan Müslümanlar hakikat olarak 

gördüler. Onun için o zamanın büyük İslam 

âlimleri, Yunan felsefesini yasaklamışlar 

veya ondan uzak durmuşlardı. İbni Sina gibi 

bazı zeki İslam felsefecileri, Yunan 

felsefesinin tamamını doğru kabul ettiler, 

İslam ile uyuşmayan kısımları tevil ettiler 

yani ayet ve hadisleri tabiri caiz ise Yunan 

felsefesine göre eğip büktüler.  Onun için 

bazı İslam âlimlerine göre bu İslam 

felsefecileri, bu düşüncelerinden dolayı basit 

bir mümin bir mümin bile olamadılar derler.  

Burada Büyük müçtehitler ile İbni Sina gibi 

İslam felsefecilerinin farkı meydana çıkıyor.  

Müçtehitler, Yunan felsefesinin çok az bir 

kısmi doğru diğer kısımları hurafedir, İslam 

ile uyuşmaz derken İslam felsefecileri bu 

felsefenin tamamını kabul ederek ayet ve 

hadisleri eğip büktüler. Bugünise fenlerinin 

tamamına yakınını doğrudur, fenler, Kuran 

ve Hadislerle çatışmaz.  Fen ilimlerinin her 

bir dalı Allah'ın bir ismidir. Tıp Allah'ın Şafi 

ismidir. Bu zamanda akıl ile nakil çatışmaz, 

eğer çatışır gibi görünse de bu doğru 

değildir, bu durumda akıl alınır ve nakil tevil 

olunur.  Burada akıldan maksat kâinatın aklı 

olan fen bilimleri mantığı ile nakli tevil et, 

her insan benin aklım almıyor o halde 

yanlıştır diyemez. Allah'ı anlatan üç delil 

var, Kuran, H.Z. Muhammed ve Kuran'ın 

tercümesi olan kâinat kitabıdır. Bu kitaplar 

arasında zıtlık olmaz. Kâinat kitabi ancak 

Allah'ın isimleri olan fen bilimleri ile 

okunabilir. Eskiden dil, mantık ve tefsir 

usulü gibi ilimlerle Kuran anlaşılabiliyordu.  

Şimdi ise diğer ilimlerin yanında Kuran'ı 

anlamak için fen bilimlerini de bilmek 

lazımdır. Çünkü Allah sonsuz nur 

olduğundan mahiyetini bilemeyiz. O'nu 

ancak isimleri ile anlayabiliriz, işte her bir 

fen Allah'ın bir ismidir. 

Sonuç: Dünya ve ahireti kazanmak için bu  isimleri yani modern fenleri elde etmek 

gerekir. İnsanlık ahir zamanda ilim ve 

fenlere dönecek bütün kuvvetini fenlerden 

alacak, hüküm ve kuvvet fenlerin eline 

geçecektir. Her bir kemal (olgunluk), her bir 

ilmin, her bir terakkiyatın(yükselmenin), her 

bir fennin bir yüksek hakikati vardır ki o 

hakikat Allah'ın bir ismine dayanmakla, o 

fen, o kemal, o sanat kemalini bulur hakikat 

olur, yoksa yarım yamalak bir surette nakıs 

bir gölge olarak kalır.

FEN BİLİMLERİ, FİLOZOFLAR VE KURAN

SGK'DAN CEMiYETE ZiYARET
S

GK Trabzon İl Müdürü 
Erdem Akbay ve 
beraberinde SGK 

Koordinatörü Gökhan Ayvaz ile 
birlikte Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyetini ziyareti sırasında 
Cemiyet Başkanı Aydın Gelleci 
ve Cemiyet üyeleri Ahmet 
Kamburoğlu, Tuncay 
Hacıfettahoğlu ve Ahmet Saraç 
da hazır bulundu. SGK Trabzon 
İl Müdürü Erdem Akbay 
Kurumun faaliyetleri ve 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.  
Müdür Akbay, Sosyal Güvenlik 
Kurumu; 5502 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanunu ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ile yapılan reformla, uzun 
yıllardır problemlerle gündeme 
gelen sosyal güvenlik 
sistemimiz yeniden 
düzenlenerek, sistemin 
katılımcı, eşit ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmıştır. Dünya sosyal 
güvenlik tarihinin en önemli ve 
büyük reformlarından biri olan 
“Sosyal Güvenlik Reformu” 
gerçekleştirilerek 2006 yılında 
farklı norm ve standartlara göre 
hizmet sunan SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı tek çatı altında 
birleştirilmiştir. Böylece bütün 

vatandaşları kapsayan adil bir 
sistemin temelleri atılmıştır. 
Sosyal güvenlik sistemimiz iş 
kazası ve meslek hastalığı, 
hastalık ve analık sigorta 
kollarını kapsayan kısa vadeli 
sigorta kolları ile malullük, ölüm 
ve yaşlılık sigorta kollarını 
kapsayan uzun vadeli sigorta 
kollarından oluşmaktadır. Kısa 
vadeli sigorta kolları 
kapsamında sigortalılarımıza ve 
hak sahiplerine; Sigortalıya, 
geçici iş göremezlik süresince 
günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği verilmesi, Sigortalıya 
sürekli iş göremezlik geliri 
bağlanması, İş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu ölen 

sigortalının hak sahiplerine, 
gelir bağlanması, Gelir 
bağlanmış olan kız çocuklarına 
evlenme ödeneği verilmesi, 
Hastalık ve analık sigortasın-
dan sigortalıya hastalık veya 
analık hallerine bağlı olarak 
ortaya çıkan iş göremezlik 
süresince, günlük geçici iş 
göremezlik ödeneği, Analık 
sigortası kapsamında emzirme 
ödeneği, Cenaze Ödeneği, 
Askerlik ve doğum borçlanması 
hakları verilmektedir.  Uzun 
vadeli sigorta kolları 
kapsamında; Malullük sigortası 

kapsamında malullük aylığı, 
Yaşlılık sigortası kapsamında 
yaşlılık aylığı ve toptan ödeme, 
Ölüm sigortası kapsamında 
ölüm aylığı, ölüm toptan 
ödemesi ve aylık almakta olan 
kız çocuklarına evlenme 
ödeneği ile cenaze ödeneği 
verilmektedir. Genel sağlık 
sigortası kapsamında ise; 
Genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu 
kişilere finansmanı sağlanan 
tıbbî ürün ve hizmetlerinin 
verilmesi, Genel sağlık 
sigortalıları ile hak sahiplerinin 
hastalıklardan korunması 
amacıyla ilgili kamu idareleriyle 
kişisel koruyucu sağlık hizmet-

leri politikalarının tespitine ve 
etkin bir şekilde uygulanmasına 
katkı sağlanması, Genel sağlık 
sigortalıları ile hak sahiplerini 
ve işverenleri genel sağlık 
sigortası mevzuatından doğan 
hakları ve ödevleri konusunda 
her türlü iletişim araçları ile 
bilgilendirilmesi, hizmetleri 
verilmektedir dedi. Cemiyet 
Başkanı Aydın Gelleci ve 
Cemiyet üyeleri ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, Müdür Erdem 
Akbay'a çalışmalarında 
başarılar dilediler.

T.C.
VAKFIKEBİR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Yer : Kirazlık Mahallesi Sahil Camii Arkası 

Devlet Karayoluna 300 m. VAKFIKEBİR

29 Eylül 2019
Pazar

Saat : 

14.00Ta
ri

h

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve bazı devlet erkanımızın

katılımıyla  gerçekleştirilecek olan 'nun Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu

açılış merasimine
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BAŞKANLAR HAYIRLI OLSUN DEDiLER  
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız 

ve Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, Beşikdüzü Kaymakamı Şakir 

Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyaret 
sırasında konuşan Başkanlar Kaymakam 
Şakir Öner Öztürk'e yeni görevinde başarılar 
dilediler. Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner 
Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Başkanlara teşekkür etti.

VAKFIKEBiR STADYUMUNDA DÜZENLEME
Trabzon ilini Türkiye 2. Lig Beyaz Grupta temsil eden Hekimoğlu 
Trabzon Futbol Kulübü'nün Vakfıkebir Stadyumunda yaptığı 
karşılaşmalar dolayısı ile ilçe Stadyumunda Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapıldı.

ynanacak olan Müsabakaların önemi 

Odolayısıyla stadyum için alternatif bir yol 
güzergahı hazırlanarak alınacak olan 

güvenlik tedbirleri kolaylaştırıldı. Vakfıkebir'de 
maçlarını oynayan Hekimoğlu Trabzon'un ilk iç 
saha maçı olan Afjed Afyonspor müsabakasında 
tribünler tamamen dolmuştu aynı ilginin diğer 
karşılaşmalarda da yaşanması bekleniyor.

1
5 Temmuz Şehitler ve Hürriyet 
Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga 
Toğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat 
Hacısalihoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali Ayvazoğlu, vatandaşlar, öğrenciler ve 
sanatçılar katıldı. Buradaki konuşmasında 
Vali Ustaoğlu, "Bugün burada Trabzon'un 
kadim geçmişine, tarihine ve kimliğine 
yakışan çok anlamlı bir sanatsal faaliyetle 
bir arada olmaktan mutluluk duymaktayız. 
Her zaman söylediğimiz gibi şehirlerin 
kimlikleri ve ruhları vardır. Şehirlere bu 
özellikleri kazandıran tarihleri, sanata ve 
kültüre verdiği değerlerdir. Sanata ve 
sanatçıya vermiş olduğu değerle şehrimiz 
çok güzel işlere imza atmaktadır. Ülkemizin 
her bir köşesinde de bu kadim şehirden 
yetişmiş çok önemli sanatçılarımız 

yaşamaktadır." dedi. Bu çalıştay ile 
birlikte sanatçıların bilgilerini yeni 
kuşaklara aktardığını söyleyen Vali 
Ustaoğlu,  organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkürler etti.  
Trabzon'un bir kültür ve sanat şehri 
olduğunu ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 
ise; "Belediye olarak her zaman 
sanata ve sanatçıya destek 
veriyoruz, vermeye de devam 
edeceğiz. Trabzon'dan çok değerli 
sanatçılar yetişmiştir. Özellikle 
sokak sanatçılarının ilimizde 
sanatsal faaliyetlerini rahatça icra 

edebilmeleri konusunda gerekli hassasiyeti 
göstermekteyiz. Organizasyonda emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.  
Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu sanatçılar ve öğrenciler alana 
getirilen boş tuvallere resim yaptılar. 
“Trabzon Değerleriyle Buluşuyor” adıyla 
düzenlenen çalıştay 3 gün boyunca 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

3. ART ULUSAL RESiM ÇALIŞTAYI
TRABZON'DA YAPILDI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda 
düzenlenen 3.Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı Trabzon'da yapıldı.

MÜFTÜ KÖKSAL
CEMiYETi ZiYARET ETTi
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve beraberinde İmam Hatip İsmet 
Kukul ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, 29 
Eylül 2019 Pazar günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve bazı 
devlet erkanının katılımıyla açılışı yapılacak olan Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal 

Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyetini ziyareti sırasında 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu ile ilgili yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. 
Müftü Köksal; Vakfıkebir Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu eğitim 
kompleksi, 8000 m² toplam 
inşaat alanı üzerinde 250 
öğrenci kapasiteli eğitim binası 
ile 164 öğrenci kapasiteli yurt 
binası olmak üzere iki ayrı 
bloktan oluşuyor. 600 m² alan 
üzerine kurulu 7 katlı 164 öğ-
renci kapasiteli yurt binasında; 
40 yatakhane, misafirhane ve 
öğretmen odaları yanında 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi 
Projesi kapsamında, 4-6 yaş 

grubu 120 öğrencinin Kur'an 
eğitimi ve öğretimi göreceği 
derslikler bulunuyor. 600 m² 
alan üzerine kurulu 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binasında ise, 
kütüphane, 4 hafızlık sınıfı, 
2 hafızlığa hazırlık, 4 yüzüne 
sınıfı, 1 yabancı dil sınıfı, 
1 serbest çalışma sınıfı, 120 
m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci 
kapasiteli konferans salonu, 
8 adet öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²'lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 150 m²'lik kantin ve 
kafeterya bulunuyor. Bugünkü 
değeriyle yaklaşık 15 milyonluk 
maliyete sahip modern eğitim 
kompleksinde ayrıca 4-6 yaş 
grubu öğrenciler için yaklaşık 
1000 m²'lik alan üzerinde çocuk 

parkı, 15 araçlık otopark, 
basketbol ve voleybol sahası 
ile dinlenme yerleri yer alıyor. 
17 Eylül 2015 tarihinde temeli 
atılarak yapımına başlanılan 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
eğitim kompleksi için bugüne 
kadar 10 milyon 750 bin TL  
harcama yapıldı. 1 milyon 344 
bin TL borcu bulunan eğitim 
kompleksinin yapılması 
gereken işleri için de yaklaşık 
500 bin TL'ye ihtiyaç var. 
Vakfıkebir Kirazlık Mahallesi 
Sahil Camii arkasında, devlet 
karayoluna 300 metre uzaklıkta 
bulunan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu, ilçe müftülüğüne bağlı 
olarak eğitim öğretim hizmeti 
verecek. Açılışımıza tüm 
halkımızı davet ediyoruz dedi. 
İlçe Müftülüğü'nün gözetim, 
denetim ve himayelerinde, 
hayrî hizmetleri yürütmek 
amacıyla kurulan 'Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği' tarafından 
yapımı tamamlanan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'na; 

YARDIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİM VE
BANKA HESAP NUMARALARI
Banka hesap numaraları:
Halk Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR650001200977400016000067
Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR500001000252666282665002
İletişim  Telefon:
Dernek : 0462 841 5405
İlçe Müftülüğü : 0462 841 5144
Dernek Başkanı (Ali Dunay): 0542 630 98 82
Fax : 0462 841 54 05

Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mehmet Karaoğlu, 

Genel Sekreter Ahmet Adanur 
ve daire başkanları ile gittiği 
Araklı'da muhtarların da geniş 
katılım gösterdiği toplantıda 
konuşan Başkan Zorluoğlu, 
“Araklı gerek konumu gerek 
nüfusu ile Trabzon'umuzun çok 
önemli bir ilçesidir. İlçelerimizi 
ziyaretlerimizde muhtarları-
mızla bir araya gelmek çok 
önemsediğimiz bir konudur. 
Çünkü bizim doğrudan mesai 
arkadaşlarımız muhtarlarımız-
dır. Eski köy, yeni mahalleleri-
mizin meselelerini en yakından 
bilen, takip eden ve yetkili 
mercilere iletme noktasında 
adeta vatandaşla belediye 
arasında bir köprü vazifesi ifa 
eden siz değerli muhtarlarımızı 
dinlemek, sorunlarını çözme 
gayreti içerisinde bulunmak 
bizim en öncelikli görevimiz” 
dedi. Belediye üst yönetimi ve 
ilgili daire başkanlarıyla, muh-
tarları dinlemek üzere ilçeye 
geldiklerini dile getiren Başkan 
Zorluoğlu, “Sadece dinlemekle 
kalmıyoruz. Bu toplantıda sözlü 
veya yazılı olarak bize iletilen 
meselelerle ilgili çok kaliteli bir 
takip sistemi kurduk. İletilen 
meseleleri o sisteme giriyoruz 

ve buradan ilerleyişi sizler de 
takip edebi-leceksiniz. Dile 
getirdiğiniz konuları 5 yıllık 
perspektifle yatırım program-
larımıza alıyoruz. İnşallah da 
her birini 5 yıllık süre içerisinde 
çözüme kavuşturmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.
“PLANLI PROGRAMLI 
ÇALIŞACAĞIZ”
Trabzon Büyükşehir Belediye-
sinin yatırım programının 
yılbaşı itibarıyla belli olacağını 
belirten Başkan Zorluoğlu, şöy-
le devam etti: “Hangi köyümüz-
de ya da mahallemizde hangi 
işi yapacaksak planlanmış 
olacak. Belediye başkanımız 
da bilecek. Şeffaf bir şekilde bu 
programı ortaya koyacağız. 
Yani 'bugün şurayı gördüm onu 
yapın, yarın burayı gördüm 
bunu yapın, ben belediye 
başkanına ulaştım bana öncelik 

verin' gibi şeyler olmayacak. 
Biz o tarz bir yönetim tarzını 
benimsemiyoruz, doğru da 
bulmuyoruz. Planlı programlı 
çalışacağız. Tabi burada ön 
göremediğimiz bazı durumlar 
olabilir ona da acil 
müdahalemiz olacaktır. Biz ilçe 
belediye başkanımızla, meclis 
üyelerimizle ve muhtarlarımızla 
aynı hedefe doğru koşuyoruz. 
Hepimizin ortak bir hedefi var: 
Trabzon'umuza, Trabzon'u-
muzun ilçelerine ve mahalle-
lerine kaliteli hizmet götürmek. 
Var olan bir pasta var. 
Büyükşehir belediyesinin 
kaynaklarından bahsediyorum. 
Biz bir taraftan bu kaynakları 
artırmaya başlıyoruz. Ama bu 
kaynağı aynı zamanda adil bir 
şekilde adalet ve hakkaniyet 
anlayışı içinde bütün Trabzon'a 
dağıtacağız. Yani sadece Orta-
hisar'a değil, bütün Trabzon'a 
hizmet etmek bizim aslî göre-
vimizdir.” Araklı Ziraat Odası 
toplantı salonunda bir araya 
geldiği muhtarların taleplerini 
aldıktan sonra ilçe esnafını da 
ziyaret eden Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, ilçede son 
olarak AK Parti Araklı ilçe 
danışma toplantısına katıldı.

MUHTARLAR, BÜYÜKŞEHİRDEN TALEPLERİNİ
SİSTEM ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLECEK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Araklı ilçesinde görevli 
mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen ve çözümler 
noktasında beraberindeki belediye amirlerine gerekli talimatları veren Başkan 
Zorluoğlu, istisnalar dışında kimseye ayrıcalık tanımadan, hakkaniyet çerçevesinde 
Trabzon'un tamamına kaliteli hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını söyledi.
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020 yılında yapılacak olağan 2kongreye kadar Beşikdüzüspor 
Başkanlığını üstlenen Koray Kukul, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Bu bir bayrak yarışıdır.  Bu yarışta 
Başkanımız Önder Öztürk beyin 
yorulduğunu gördüm ve başkanlığa 
talip oldum. Bunu yaparken de 
yönetim kurulumuzdaki tüm 
arkadaşların görüşünü, rızasını ve 
desteğini aldım. Kaymakamımız 
Sayın Şakir Öner Öztürk ve 

Belediye Başkanımız Sayın Ramis 
Uzun ile konuyu paylaştıktan sonra 
bu onurlu görevi kabul ettim. 
Önümüzdeki zamanı hızlı ve verimli 
kullanarak, görev sürem boyunca 
kulübümüz ve gençlerimiz için 
vargücümüzle çalışacağımın 
sözünü veriyor, tüm hemşehrilerimin 
desteğini bekliyorum.  Hep birlikte 
ilçemizin ortak değeri olan 
Beşikdüzüspor'a hizmet etmek 
boynumuzun borcu olmalıdır”dedi.

HEKİMOĞLU TRABZON
ADANA DEMiRSPOR

2
0

Vakfıkebir İlçe Stadyumumuzda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 
3. Tur Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor karşılaştı.

Müsabakada Hekimoğlu 
Trabzon uzatma 

dakikalarında Dede ve Hakan 
Yavuz'un attığı gollerle 2-0 
kazanarak tur atladı. Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta karşılaşmayı 
birlikte izledi.
HAK EDEN KAZANDI 
İkinci ligde ilimizi başarıyla 
temsil eden Hekimoğlu 
Trabzon bir dönem 1461 
Trabzon'un yaptığı gibi Ziraat 
Türkiye Kupası'nda da üst 
turlara çıkarak ses getirmek 
için sahaya çıktı. 
Bir üst ligde oynayarak Süper 
Lige çıkma mücadelesi veren 
Adana Demirspor karşısında 
müsabakaya çok da iyi 
başladılar.  Maç boyunca 
kanatlardan çok etkili ataklar 
geliştiren Miraç ve Oğuzhan'a, 
forvet Taha Balcı'da eklenince 
rakip kalede önemli 
pozisyonlar yakaladılar.  Ancak 
son paslarda ve son vuruşlarda 
etkili olamadılar. Özellikle 

maçın en iyi oyuncusu olan 
Oğuzhan birisi son dakikalarda 
diğer ikisi uzatma 
dakikalarında olmak üzere üç 
net gol pozisyonu 
yakalamasına rağmen kaleci 
Emrulah'ı bir türlü geçemedi.  
Adana Demirspor ise sadece 
ilk yarıda Mustapha Carayol'un 
şutlarıyla kalemizde tehlikeler 
yaşattı. Bu pozisyonlarda da 
kalecimiz Gökhan'ın önemli 

kurtarışlarını izledik.  Dakikalar 
ilerledikçe Hekimoğlu Trabzon 
her hattıyla rakibine göre 
müsabakayı daha çok istediğini 

gösteriyordu. 
Uzatmalarda önce Dede kafa 
ile daha saha da sonra Hakan 
kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
pozisyonda topu ağalara 
göndererek takımımızı öne 
geçirdi.  Topa hakim olan 
pozisyonlara giren, mücadele 
eden Hekimoğlu Trabzon 
seyircisinin de desteği ile 
muhteşem bir futbol ortaya 
koyarak bileğinin hakkı ve 
alınteri ile turu geçmeyi 
başardı.  Hekimoğlu 
Trabzon'da kötü hatta vasat 
oynayan tek bir oyuncu yoktu. 
Ancak  Volkan, Talha, Bahadır, 
Oğuzhan, Dede ve Miraç'ın 
yanı sıra Hakan Yavuz'u da çok 
beğendiğimi ifade etmeliyim. 
Hakan Yavuz'un farklı bir 
kumaşı olduğu ve ileride çok iyi 
yerlere geleceği aşikar.  
Büyükliman Yöresi'nin bir 
evladı olarak Hekimoğlu 
Trabzon'u, Vakfıkebir'de 
ağırlamak ve sergilediği 

muhteşem futbolu izlemek 
büyük keyif veriyor.
Teşekkürler Celil Başkan. 
Böyle devam çocuklar…

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Ömer Tolga Güldebi, Nurettin 
Taşkesen, Uğur Akalp
Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan, Miraç, 
Maksut (Emrullah Kokoç dk. 78), Oğuzhan 
(Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet (Dede 
Çelik dk. 84), Hakan Yavuz, Talha, Musa 
Caner (Taha Gür dk.60), Bahadır, Taha 
Balcı, Volkan

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Tayyip 
Talha, Traore, Aosman (Musa dk. 103 ?), 
Mustapha Carayol (Tevfik dk. 80), Vedat, 
Orhan (Mahmut Uslu dk. 89), Emre, Erdal 
(Levent dk. 56), Gladky, Rassoul
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz 
(dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK)

TONYA DOĞANSPOR MAĞLUP 0-1

SAHA: Vakfıkebir İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Tolga Elikçioğlu***, Soner 
Bingöl***, Tarık Akyürek***
TONYA DOĞANSPOR: Adem**, Murat Kan**, 
Erdinç**, Murat Yetimhellaç**, Eren**, Burak**, 
Hüseyin** (Dk.59 Berkay**), Serkan**, Ali 
Ömür** (Dk.90+4 Serkan?), Erkan**, Sefa** 

(Dk.87 Mahmut Emin?)
1461 TRABZON: Azad***, Kadir**, Çağatay**, 
Bora**, Onur Emre** (Dk.90+3 Eyüphan?), 
Muzaffer Vefa***, Buğra*** (Dk.83 Beytallah*), 
Gökdeniz***, İsmail Cem*** (Dk.89 Ercan?), 
Ahmet Ali**, Doğukan**
GOLLER:  Dk.15 İsmail Cem (1461)

Bölgesel Amatör Kümedeki temsilcimiz Tonya 
Doğanspor ilk maçında 1461 Trabzon'u ağırladı.

TONYA DOĞANSPOR : 0 
1461 TRABZON : 1

VAKFIKEBiR'DE TRAFiK KAZASI
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi 
üzerinde 61 BF 881 plakalı Tofaş marka Doğan taksi takla attı. 

Edinilen bilgilere göre 
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy 

Mahallesi Gülbahar Hatun 
Caddesinde saat 12.40 
sularında Trabzon istikametine 
gitmekte olan Serkan Akçair 

yönetimindeki 61 BF 881 
plakalı Tofaş Marka Doğan 
Taksinin önüne başka bir 
aracın çıkması sonucu önüne 
çıkan araca çarpmamak için 
yaptığı hamle sonucu araç 

takla atarak orta refüjde kaldı. 
Araçda bulunan Serkan Akçair 
ve Ahmet Ali Kaba Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi adlına alındılar. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. 

BEŞİKDÜZÜSPOR'A YENİ BAŞKAN
Trabzon 1.Amatör Küme takımlarından Beşikdüzüspor'da başkan 
değişti. Yönetim kurulu içerisinde bulunan Koray Kukul, yönetim 
kurulunun onayı ile Beşikdüzüspor Kulübü Başkanlığına getirildi.

ALİAĞASPOR FK MUSTAFA BAHADIR İLE ANLAŞDI

A
liağaspor FK 
Yönetimi, geçtiğimiz 
sezon Somaspor'da 

şampiyonluk yaşayan 
tecrübeli teknik adam 
Mustafa Bahadır ile anlaşma 
sağladı. Takımın başına 
getirilen Mustafa Bahadır, 
zaman kaybetmeden takımla 
ilk antrenmanını 
gerçekleştirdi. 
ALİAĞASPOR FK TEKNİK 
SORUMLUSU MUSTAFA 
BAHADIR: “ALİAĞA'YA 
PROFESYONEL LİG ÇOK 
YAKIŞIR”
Büyük bir sorumluluk aldıklarını 
belirten Aliağaspor FK Teknik 
Sorumlusu Mustafa Bahadır, 

“Her şeyin zor olacağını 
biliyoruz. Hem biz hem de 
futbolcu kardeşlerim üzerimize 
düşeni yapacağız. Bölgesel 
Amatör Lig çok zor bir lig. 
Ancak Aliağa'ya profesyonel bir 

lig çok yakışır. Bizler de 
bunun için mücadele 
edeceğiz” dedi.
“İYİ BAŞLAYIP İYİ 
BİTİRECEĞİZ”
Lig başlamadan takımın 
eksiklerini görmek adına 
çalışmalar yapacaklarını da 
ifade eden Bahadır, “Takım 
olarak eksiklerimizi giderip en 
hazır şekilde lige iyi bir 
başlangıç yapıp, ligin sonuna 
kadar mücadelemizi 
vereceğiz. Sonu inşallah 

bizim için hayırlı olur” dedi. 
Bizlerde Vakfıkebir ilçemizin bir 
değeri olan Mustafa Bahadır 
Hocamıza yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. 

Aliağaspor FK'da takımın başına getirilen Teknik Sorumlu 
Mustafa Bahadır, takımla ilk antrenmanına çıktı.

B
elediye olarak deniz 
kıyılarını mesire amaçlı 
olarak kullanılmasına 

uygun hale getireceklerini 
belirten Belediye Başkanı Tolga 
Erener, “İlçemiz limanında 
Ulaştırma Bakanlığı 
Demiryolları Limanlar Hava 
Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğümüz tarafından 
Balıkçı Barınağı çekek yeri 
inşaat çalışmalarına hayırlısıyla 
başlandı. İnşallah bittiğinde 
liman içimiz amatör kayıkçılar, 
olta balıkçıları, yelkenliler ve en 
önemlisi belediye olarak 
yapacağımız imalatlardan 
sonra deniz kıyılarını halkımızın 
mesire amaçlı olarak 
kullanmasına uygun hale 
getireceğiz. Halkımızı denizle 
daha fazla buluşturacağız” 

dedi. Liman Başkanı Erhan 
Zeynel ise, projenin 90 gün 
içerisinde tamamlanmasının 
planlandığını belirterek, “Bu 

projeyle 140 adet tekne 
bağlama yeri ve ana 
mendireğin onarımı 
yapılacaktır” dedi.

İLÇEMİZİ DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Ulaştırma Bakanlığı 
Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü tarafından ilçede yapımına başlanılan balıkçı 
barınağı çekek yeri inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. 
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ÜST ÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVLARINA HAZIRLIK SEMİNERİ

Liselere geçiş sistemi, LGS 
sınavının içeriği, verimli ders 

çalışma ve motivasyon 
konularını işleyen Osman Tan 
Ortaokulu Rehber Öğretmeni 
Alper Mumcu şunları söyledi.
“LGS SINAVINDA dikkat 
EDİLMESİ GEREKENLER”
Adrese dayalı kayıt sistemine 
göre öğrenciler öncelikle kayıt 
alanı ve not ortalaması gibi 
kriterler göz önünde 
bulundurularak, sınavsız 
şekilde Anadolu liseleri, İmam 
Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liseleri gibi farklı 
türdeki okullara yerleşebiliyorlar. 
LGS sınavı ile Fen Liseleri, 
Proje İmam Hatip Liseleri, 
Sosyal Bilimler Liseleri, puanla 
öğrenci alan bazı Anadolu 
Liseleri ve puanla öğrenci alan 
bazı Mesleki ve Teknik Anadolu 

liselerine yerleşebiliyorlar. LGS 
sınavına girişte bir zorunluluk 
dahilinde değil. Öğrenci sınava 
girmediği takdirde adrese dayalı 
sisteme göre bir liseye 
yerleşebilmektedir. Her iki 
yerleştirme şeklinde de 
öğrenciden 5 tercih 
alınmaktadır. Üçüncü bir 
seçenek olarak yetenek sınavı 
ile öğrenci alan Güzel Sanatlar 
Liseleri ve Spor liseleri; 
dördüncü seçenek olarak özel 
okullar öğrencilerimizin 
değerlendireceği alternatifler 
arasında yer almaktadır. LGS 
sınavına dönersek 75 dakika 
sözel bölüm ve 80 dakika 
sayısal bölüm olmak üzere iki 
bölüm halinde uygulanan bir 
sınav olduğunu ekleyelim. 
Sınavda üç yanlışın bir doğruyu 
götüreceğini; Türkçe, Matematik 
ve Fen Bilimleri derslerine ait 
soruların 4 katsayı katkısı ile 
çok önem arz ettiğini ama 
İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak 
bilgisi ile İnkılap Tarihi 
derslerinin de belirleyici 
olacağını vurgulayalım. 
Sınavda önemli ve önemsiz 
ders diye bir ayrım zaten 
yapılmamalıdır. Bu kadar fazla 
öğrencinin girdiği bir sınavda 
her yapılan net çok önem arz 
etmektedir.
“ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA 
TAVSİYELERİ”
LGS sınavına hazırlanan 
öğrencilerimize verdiğimiz 
çalışma tavsiyelerine gelirsek 
şunları söyleyebiliriz. Tam 

öğrenmenin gerçekleşmesi ve 
konuların özümsenmesi için 
düzenli çalışmak şarttır. 
Öğrencilerden okuduklarını 
anlamaları, edindikleri bilgiyi 
kullanarak sonuca ulaşmaları 
bekleniyor. O nedenle soruları 
çözerken tam olarak ne 
istendiğinden emin olunup, 
ezberden kaçınılmalıdır. Bilgiyi, 
neden-sonuç ilişkisi kurarak 
öğrenmeye çalışmak en doğru 
yöntem olacaktır. Öğrencinin 
zorlandığı konuları ya da 
eksikleri belirleyerek çalışması; 
çözülen soru sayısına 
odaklanmak yerine amacına ve 
ihtiyacına uygun sorulara 
yönelmesi gerekir. Hataların 
neden kaynaklandığını 
belirlenmelidir. Aksi takdirde 
konuyu anlamadan sadece test 
çözmek ya da ısrarla aynı 
konudan soru çözmek, 
çalışmayı verimli kılmaz. 
MEB'in yayınlayacağı örnek 
soruları inceleyip, önceki 
yıllarda çıkmış soruları 
çözmeye zaman ayıran 
öğrenciler sınavı daha iyi 
özümseyeceklerdir. Takılı 
kalınan, eksik olunan konular 
için bir akıl defteri ya da eksik 
kutusu tutmak faydalı olabilir. 
LGS Soru içerikleri konusunda 
soruların; gerçek yaşam ile 
ilişkilendirme isteyen, 
ezberlemeye gerek olmayan bir 
yapıda, deney ve gözlem 
içerikli, kitap okumanın önemini 
ortaya çıkaran, analitik ve 
yorum içerikli bir yapıda 

olduğunu söyleyebiliriz.
“VELİLERDEN 
BEKLENTİLER”
Velilerin sınav sürecindeki 
tutum ve davranışlarının sürecin 
gideceği yöne belirleyici bir etki 
yapacağını düşünüyorum. 
Öncelikle beklentimizi çocuğu 
iyi tanıyarak gerçekçi 
seviyelerde tutmalıyız. Elma 
ağacından muz bekleyemeyiz 
ya da tam tersi. Çocuk balıksa 
yüzer ama ağaca çıkamaz. 
Ağaca çıkmasını beklersek 
hayatı boyunca bunun için bir 
eziklik yaşayacaktır. Ne 
yaparsak yapalım her zaman 
elimizde süreç var. Sonucun ne 
olacağına biz karar veremiyo-
ruz. Elimizde olan istikrarımızla 
sulamak ve samimiyetimizle 
güneş olmaktır. Belki ektikleri-

miz bu şekilde büyüyecektir. Ne 
zaman sonuçlarla uğraşmaya 
başlarız işte o zaman sıkıntılar 
başlar. Bir saniye sonrası 
bilinmezken elimizde sadece 
şimdi var. Bu itibarla okul ile 
müttefik olmanızı istiyorum. Sü-
reç içinde her zaman çocuğun 
yanında olun, çalışmalarını 
takip edin ve sık sık okuldan 
bilgi alın. Çocuğunuzun kafa-
sına kötü düşünceleri asla 
sokmayın. Bir araba düşünün ki 
kötü bir benzin ile verimli çalı-
şamıyor. Biz bir insandan bah-
sediyoruz. Bir insan aynı anda 
hem ileri hem de geri adım 
atamaz. Biz çocuğumuzun ileri 
gitmesini beklerken ona 
yaklaşımımız hataları üzerinden 
ise olduğu yerde saymaya 
devam edecektir. Her zaman iyi 

yaptıkları üzeriden ilerleyip, en 
ufak çabasını takdir ederek, 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, 
yaşına uygun sınırları koyarak, 
yaşına uygun sorumluluk vere-
rek, onu kimse ile kıyaslama-
yarak hem aranızda güçlü bir 
iletişim oluşturursunuz hem de 
sınava çok daha güçlü yürür-
sünüz.  Sınava hazırlanan 
öğrencilerin ruh ve beden 
sağlığını koruması büyük önem 
taşıyor. Hem sınav hazırlığı 
hem de sınavdaki performansı 
açısından uyku ve beslen-
mesine dikkat edin. Çalışırken 
dinlenme araları versin, uzun 
süre uykusuz kalmasınlar. 
Protein, sebze, meyve ağırlıklı 
beslenip, bol su içsin, daha az 
şeker içeren yiyecekler 
tüketsinler dedi.

Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde 
yapılan törene İlçe Kaymakamı 

Mesut Yakuta, Belediye Başkan Vekili 
Ali Bayram Tanrıverdi, İlçe Emniyet 
Müdürü Fahrettih Sadullahoğlu, İlçe 
Jandarma Komutanı Teğmen Safa 
Akgün, Gazilerimiz, Daire Amirleri, 
STK Temsilcileri, Siyasi Parti 
Temsilcileri, Muhtarlar, Öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldılar. Atatürk Anıtına 
çelenklerin sunulmasının ardından 

saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başlayan törende günün 
anlam ve önemini belirten konuşmayı 
Kıbrıs Gazisi Ali Bilgin Yaptı.
BU COĞRAFYADA UZUN SÜRE 
HÜKÜM SÜRMEK TÜRK MİLLETİNE 
NASİP OLMUŞTUR.
Kıbrıs Gazisi Ali Bilgin; Gaziler 
Günü'nün, muharebe meydanlarında 
canlarını ortaya koyarak savaşan, 
fedakar ve kahraman gazilerimizin 

şeref ve kahramanlık günü ol-
duğunu söyledi. Bilgin, "Anadolu 
toprağı çetin bir coğrafyadır. Bu 
coğrafyada uzun süre hüküm 
sürmek Türk milletine nasip 
olmuştur. Türk milleti, bin yıldır 
Anadolu'da kendi gücü, azim ve 
iradesiyle hür ve bağımsız olarak 
varlığını sürdürmektedir. Eminiz 
ki, Türk'ün varlığı sonsuza dek 
var olacaklardır. Kurtuluş 
Savaşı'nı yürüten Gazi Meclis bu 
emsalsiz zaferin anısına 19 Eylül 

1921 tarihinde Mustafa Kemal 
Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ve 
'Mareşallik' rütbesini tevcih etmiştir. 
Böylece, tüm dünyanın adını saygı ile 
andığı Mustafa Kemal Atatürk'ün 
askeri başarı ve yeteneği, milletimizin 
en yüce kurumu tarafından 
tescillenmiştir. 19 Eylül Gaziler Günü, 
muharebe meydanlarında canlarını 
ortaya koyarak savaşan, fedakar ve 

kahraman gazilerimizin şeref ve 
kahramanlık günüdür. Sevgili Gençler, 
Atatürk Cumhuriyetimizi sizlere 
emanet etmiştir. Sizlerin de atamıza ve 
Türk gençliği ne yaraşır bir şekilde 
durmadan çalışarak, ilim ve irfanla bu 
yüce devleti layık olduğu seviyeye 
getireceğinize ve gerektiğin de canınız 
pahasına koruyacağınıza inanıyoruz. 
Şehitlerin ve gazilerin emaneti olan bu 

güzel vatanı 
teslim ederken 
Türk gençliğinden 
beklentimiz bu-
dur" diye konuştu. 
Törenin sunucu-
luğunu Vakfıkebir 
Ömer Nakkaş 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Öğretmeni Arzu 
Şanlıoğlu 

tarafından yapılırken, Ömer Nakkaş 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri Neslişah İslam ve Emre 
Çilingir günün anlam ve önemine 
ilişkin birer şiir okudular. İMKB MTAL 
Öğrencilerinden Özgür Dilli ve Elif İpar 
Bilgen Gazilerimizi temsilen Kore 
Gazisi Ahmet Bahadır'a çiçek takdi-
minin ardından program sona erdi.

GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Vakfıkebir ilçesi Hacıköy Mahalle-
sinde 22 Eylül 2019 Pazar günü 

saat 16.00 sularında İsmet ve Emine 
Yavuzyılmaz'a ait ev belirlenemeyen 
nedenle yandı. Ev kullanılamaz hale 

geldi. Yangında can kaybı olmaması 
yüreklere su serpti. Yangında, 
Yavuzyılmaz Ailesine ait 10 adet 
büyükbaş hayvan telef olmaktan son 
anda kurtarıldı. Yangına Büyükşehir 

Belediyesi ve Vakfıkebir Belediyesi 
İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 
ile ilgili soruşturma sürerken yangının 
elektrik kontağından çıkmış olabilece-
ği şüphesi üzerinde duruluyor.

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesindeki bir evde 

çıkan yangında can kaybı 
yaşanmazken ev 

kullanılamaz hale geldi. 
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GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Çorb
a

Haþlam
a

Tost Hambur
ger

Yeme
k Tav

uk

Dö
ner Pilav Cips

Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE SEMİNER

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

> Sadık AYDIN 3'de

> Abdulkadir AYNACİ 3'de

SGK'DAN CEMiYETE ZiYARET GAZiLERi ZiYARET ETTiLER

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de > Sadık AYDIN

ÜST ÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVLARINA
HAZIRLIK SEMiNERi

> Vedat FURUNCU 2'de

SGK Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay ve beraberinde SGK Koordinatörü 
Gökhan Ayvaz ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Z
iyaretlerle ilgili bir açıklama yapan 
Doğukan Zıp, “Ülkü Ocakları Beşikdüzü 
İlçe Başkanlığı olarak 19 Eylül Gaziler 

Günü münasebetiyle; Memleketimizin her 
köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için 
canı pahasına vatanını korumayı vazife 
edinen, devletimizin ve milletimizin teminatı 
kahraman gazilerimizin günlerini tebrik ederek 
kendilerine Milli Mücadele Dönemini temsilen 
Ayyıldız işlemeli kalpak hediye ettik” dedi.

Beşikdüzü Ülkü Ocakları Baş-
kanı Doğukan Zıp, arkadaşlarıyla 
birlikte ilçede ikamet eden gazi-
leri ziyaret etti. 

Vakfıkebir Osman Tan Ortaokulunda 24Eylül 2019 
tarihinde 8.sınıf Velilerine yönelik olarak “Üst Öğrenime 
Geçiş Sınavlarına Hazırlık” adlı bir seminer yapıldı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Koçluk 
Merkezi ve özel bir Kitap Kırtasiye firması işbirliği ile YKS' ye 
girecek olan öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını artırmak 
ve akademik başarılarına katkı sunmak amaçlı Öğrenci Koçu 
Alpay tarafından“YKS 2020” semineri düzenlendi.

NÖROLOJİ DOKTORU GÖREVE BAŞLADI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi uzman doktor 
kadrosuna yeni bir doktor daha ekleyerek 
uzman hekim kadrosunu çoğaltıyor.

SOKAK KÖPEKLERİ DEHŞET SAÇIYOR
V

akfıkebir İlçesi Çarşı 
mahallesinde 
yaşayan Aysel 

Tanrıkulu, sokak köpek-
lerinin saldırısına uğradı. 
Elinden ısırılan Tanrıkulu, 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Tedavisinin 
ardından taburcu oldu.Her 
gün, her hafta Vakfıkebir 
İlçemizde farklı farklı 
olaylarla karşılaşıyoruz. 
Yetkililerden hiçbir netice 
yok. Vakfıkebir'de bir 
barınak yapılacaksa 
yapılsın artık, çünkü her 
gün bir, iki kişi ısırılıyor 
ama hiçbir çözüm yok. 

Aysel Tanrıkulu 
adlı vatandaş 
sokak köpekleri 
tarafından 
ısırıldı.


