VAKF
IK

E
İR

V

B

AK

FIK

kebir

EBİR

BETON

ENGİN PETROL

“KALİTEDE ÖNCÜ”

VAKFIKEBİR

G

Ahmet SEVİNÇ

Bölgemizde ilk ve Tek “MiLLi AKARYAKITIMIZ”

Büyükliman
Postası
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.

SAYI: 947

20

MAYIS
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

TRABZONSPOR’UN UNUTULMAZ KUPA TÖRENİ

www.tokullarmobilya.com

B

FI KE
AK
V

A

i

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.
(Vakıfbank Yanı) Vakfıkebir / TRABZON

UYGUL

A OT EL

0 462 841 05 05

R

M

TOKULLAR

i

> Ahmet KAMBUROĞLU Sayfa: 4 - 5

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli

Vak

fıke

bir’

in İ

ncis

i

Büyükliman
Postası

2

20.05.2022

HABER

19
MAYIS'I
COŞKUYLA
KUTLADIK
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Ahmet KAMBUROĞLU

“ÞAMPÝYONLUK KUTLAMASI”
Vakfıkebir'de 8. Şampiyonluk kutlaması…
Vakfıkebir'de kutlamalar olmadı, yapılmadı
diye söylemler çıkmıştı…
22 Mayıs 2022 Pazar günü Belediye Sahil
Otoparkı (Sabri Bahadır Kültür Merkezi
Düğün Salonu altı) Saat: 18.30'da
başlayacaktır…
Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir
Trabzonsporlular Derneği tarafından
ortaklaşa hazırlandı…
Güzel bir şölene hazır ol
Vakfıkebir/Büyükliman
Bu şölene 5 ilçeden tam destek gelecek ve
festival havasında olacak…
Vakfıkebir'de yer/gök bordo mavi olacak…
*******************
Tüm Dünya bizi konuşmaya devam
ediyor…
Trabzon Meydan Parkında yapılan şölenin
ardından İstanbul Yenikapı yıkılmıştı.
Geçen hafta gerçekleşen Trabzon'daki
kupa töreni damgayı vurdu…
Yine tüm Dünya konuşmaya devam
ediyor…
Trabzon'daki kupa töreni müthiş oldu,
insanlar eğlendi ve coştu…
Sahneleri ve diğer görsel şöleni hayranlıkla
izledik…
40 yıl bizleri konuşacaklar diyorduk ya,
evet 40 yıl konuşulmaya devam edecek…
Kupa töreni ile yer yerinden oynadı.
Hele de Trabzon yat limanından başlayan
o tur, hayretler içinde izlendi.
Herkes destek verdi…
Yer, gök bordo-mavi'ye büründü…
Her yer Trabzonspor bayrakları ile
donatıldı…
Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır…
Yaşayamayan çok şey kaybetmiş oldu…
Trabzonspor'un kutlamalarına damga
vuran şarkıyı, kupa töreninde Demet
Akalın söyledi ve dünya gündemine
oturdu.
Tüm dünya o görseli paylaşarak tebrik
mesajları gönderdi…
Trabzon Meydan Parkını ve İstanbul
Yenikapı'yı bu şarkılarla ayağa kaldıran
Aslan Kar, Trabzon'da yapılan Kupa
törenine çağırılmadı…
Aslan Kar'a verilecek en büyük ödül kupa
töreninde sahne alması idi…
Ama yapmadılar, önünü kestiler…
Trabzon'daki kupa törenini sunacak bir
adam bulamadık.
Daaaaaa gittik, İstanbul'dan bulduk…
*******************
Akaryakıt'a zam yağmuru devam ediyor…
Her şeye zam gelmeye devam ediyor…
Ediyor/ediyor ve ediyor…
Alıştık mı ne…
Artık insanlar zamlara alıştı ve ne
yapacağımızı bilmiyoruz…
Esnaf bir iyi, bir kötü…
Yaz aylarının gelmesi ile işler
fazlaşacağına, geri dönüyor…
Ters köşe olduk gibi…
Aracınızla 100 km gittiğinizde 150 TL gibi
bir rakam yakmış oluyorsunuz. Önceden
düşünülmezdi ama şimdi insanlar 1-2 kere
düşünüyor…
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ve silah arkadaşlarını ve bu
vatan için canlarını seve
seve feda eden aziz
şehitlerimizi rahmet, minnet
ve saygıyla anıyor; siz
gençlerimizin bayramını
kutluyorum. Dedi.
Programda; şiirler okundu,
koro ve solo şarkılar
söylendi. Oratoryo, resim,
kompozisyon ile şiir dalında
düzenlenen yarışmalarda
dereceye girenlere
ödüllerinin verilmesi ve halk
oyunları gösterileri ile tören
sona erdi. Program sonunda
Vakfıkebir Fen Lisesi
öğrencileri
Trabzonspor'umuzun 8.
Şampiyonluğunu kutladı ve
büyük alkış aldı. Vakfıkebir
Ekmek Temalı Millet
Bahçesinde yapılması
planlanan etkinlikler olumsuz
hava koşulları nedeniyle
önümüzdeki haftaya
ertelendi. Törene; Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
daire amirleri, siyasi parti ilçe
başkanları, okul müdürleri,
sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşlar
katıldılar.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile birlikte özel bireyler bisiklet sürme ve boyama aktivitesi gerçekleştirdiler.

V

akfıkebir Mustafa
Turupçu Gençlik
Merkezi Müdürü
Yunus Ali Civil konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada;
El, kol, bacak oluruz, siz
yeter ki mutlu olun, biz
sizinle neşe buluruz.
Engelliler Haftası dolayısıyla
Mustafa Turupçu Gençlik
Merkezi tarafından Özel
bireylerle gerçekleştirilen
programda özel öğrenciler
Gençlik Merkezinin
bahçesinde ilk kez bisiklet
sürerek ve boyama yaparak
gönüllerince eğlendiler.
Bisiklet key yaşayan özel
bireyler, etkinlinden dolayı

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Cumhuriyeti sizlere
emanettir. Bu değerli emaneti
yaşatmak ve sonsuza kadar
korumak, gelecek kuşaklara
en iyi şekilde aktarmak, en
başta gelen görev ve
sorumluluğunuz olmalıdır.
Bugün de vazgeçilmez güç
kaynağımız olan “Milli
İrade”nin yaşatılması için
hepimize ve özellikle de siz
gençlere büyük görevler
düşmektedir. Atatürk, en
büyük eserim dediği Türkiye
Cumhuriyeti'ni Türk
gençliğine emanet etmiştir.
Türk gençliği bu güne kadar
olduğu gibi bundan sonra da
Atasının emanetine
Cumhuriyet'e sahip çıkacak,
O'nun gösterdiği hedef olan
çağdaş uygarlık düzeyinin
üzerine çıkarılması için
üstüne düşen görevi yerine
getirecektir. Buna yürekten
inanıyoruz. Birlik, beraberlik
içinde birbirine sevgi ile
yaklaşan, iyi eğitim almış,
teknolojik kabiliyetlerle
donatılmış Türk Genci
ülkemizi en iyi şekilde
geleceğe taşıyacaktır. Buna
gönülden inanıyoruz. Sözde
değil, bu özde duygularla,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

Milletimizin tüm onur ve
asaletiyle Tarih sahnesinde
bir defa daha şaha kalkışının
başlangıcıdır. 19 Mayıs,
sadece Türk millî kurtuluş
hareketinin başlangıcı değil,
yeni Türk devletinin de
çağdaş değerlerle milletler
ailesi içerisinde yerini
almasının adıdır. Sevgili
gençler, “Siz Türk'e istiklâl
aşkını veren, Nene
Hatunların, Yalnız Efelerin,
Kara Fatmaların; Siz “Ya
istiklal ya ölüm diyen: Antepli
Şahinlerin, Sütçü İmamların,
Hasan Tahsinlerin, Seyit
Onbaşıların; Siz tarihi tarih
yapan Barbarosların, Ulubatlı
Hasanların, Yavuzların,
Fatihlerin soyundansınız.”
Unutmayınız ki “Vatanını en
çok seven, görevini en iyi
yapandır.” Unutmayınız ki
sizler: Türkiye
Cumhuriyetinin temel
taşısınız. Unutmayınız ki: her
19 Mayıs'ta, Samsun'dan,
elden ele Ankara'ya taşınan
bayrağımız, rengini, Türk
evlatlarının damarlarındaki
asil kandan almaktadır.
Binlerce şehit vererek, sıkıntı
ve yokluklar içinde, büyük
özverilerle kurulan Türkiye

arkadaşlarının taşıdığı
duygularla, sizleri
selamlıyorum. Temeli 19
Mayıs'ta Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları
tarafından atılan "Milli
Egemenlik" ilkesi ile
birliğimiz ve bütünlüğümüz
sağlanmış, çarenin ancak
millette olduğu
tescillenmiştir. Bugün Türk
Milletini, dünyanın dört bir
yanında yangınların
tutuştuğu bir devirde bu
derece sağlam, bu derece
ükümet binası önünde azimli ve iradeli, bu derece
yekpare kılan kudret;
çelenk sunumu ile
Türk'ün kalbinde yaktığı
başlayan kutlama
istiklal aşkının ateşi, milli
töreni Vakfıkebir Fen Lisesi
Pansiyon Salonunda devam namus ve şeren
etti. Günün anlam ve önemini meşalesidir. Atatürk'ün
Cumhuriyeti ve İstiklali
belirten konuşmasını İlçe
emanet ettiği Türk Gençliği;
Spor Müdürü Yunus Ali Civil
sizde bizimsiniz bize
yaptı ve şöyle devam etti;
emanetsiniz. Size
Bugün, Mustafa Kemal
güveniyoruz, sizler her
Atatürk ve Silah
güçlüğü gücünüzle yenecek
arkadaşlarının Samsun'da
kudrettesiniz. “Sizler” yeni
tutuşturduğu Kurtuluş
Türkiye'nin genç evlatları!
Meşalesinin, Anadolu'da
Yorulsanız dahi beni takip
elden ele, gönülden gönüle
edeceksiniz. Dinlenmemek
dolaşmasının 103.
üzere yürümeye karar
yıldönümü. O gün
verenler asla ve asla
Samsun'un vatanperver
yorulmazlar.” Diyor Mustafa
insanlarını selamlayan
Kemal Atatürk. 19 Mayıs;
Atatürk ve silah

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

çok mutlu olduklarını
belirtirken, aileleri de böyle
güzel bir gün hazırlanması
dolayısıyla Müdür Civil'e
teşekkür ettiler. Aileler,
“Çocuklarımız çok eğlendi ve
çok mutlu oldular. Teşekkür
ederiz” diye konuştular.
" EN BÜYÜK ENGEL
SEVGİSİZLİKTİR.
ENGELLERİ SEVGİ İLE
AŞALIM”
Vakfıkebir Mustafa Turupçu
Gençlik Merkezi Müdürü
Yunus Ali Civil konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada
şunları kaydetti: "Sevgili
engelleri aşan gençler; her
sene 10-16 Mayıs tarihleri

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

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

arasında Engeliler Haftası
tüm dünyada kutlanmaktadır.
Engelliler Haftasında engelli
kardeşlerimizin sorunları
üzerinde yoğun durulduğu ve
çeşitli etkinliklerin
düzenlendiği bir haftadır.
Engelli olmak, hayatın
zorluklarıyla karşı karşıya
gelindiği anlamına
gelmektedir. İnsanların
ziksel ya da ruhsal
engellerini, dolayısı ile
sıkıntılarının giderilmesi
hepimizin görevidir.
Devletimizin kurum ve
kuruluşları engelli sorunları
ile yakından ilgilenmektedir.
Örneğin; eğitim, sağlık,

engelli bakım destekleri,
sosyal aktiviteler ve iş imkanı
sağlamak gibi bir çok alanda
destek vermektedir. Engelli
vatandaşlarımızın sorunlarını
anlamak için empati yapmak
gerekir. Unutmayalım ki;
bizler de onların yerinde
olabiliriz. Yalnızca Engelliler
Haftasında değil, her zaman
onların sorunlarını ve
sıkıntıları ile ilgilenmek ve
yardımcı olmamız

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

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

gerekmektedir. Hayatın
başımıza neler getireceğini
bilmek mümkün değil. Her yıl
binlerce kişi çeşitli
nedenlerle, engelli
kalmaktadır. Bizim
yapacağımız, onları üzmek
değil, engelli dostlarımızın
önündeki engelleri aşmaları
için kendilerine destek
olmaktır. En büyük engel
sevgisizliktir. Engelleri sevgi
ile aşalım dedi.”

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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TEKNOLOJİ ESARETİNDEN MİLLİ EKONOMİMİZİN BÜYÜMESİNDE
KURTULMAK GEREKLİ ÖNEMLİ KATKILARI VAR!
Vakfıkebir İlçesi Toplum Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize
edilen “Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele” etkinliği düzenlendi.

V

akfıkebir İlçesi Toplum
Sağlığı Müdürlüğü
tarafından organize
edilen “Davranışsal Bağımlılıkla
Mücadele”ye dikkat çekmek
amacı ile Vakfıkebir Toplum
Sağlığı Merkezi önünde
başlayan etkinlik dan dikimi ile
son buldu. Etkinliğe İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, İlçe
Orman İşletme Şe İlhan
Kutanis, İlçe Toplum Sağlığı
Başkanı Dr. Ozan Önen,
Mahmutlu Mahallesi Muhtarı
Bilal Furuncu, Toplum Sağlığı
Merkezi çalışanları ve öğrenciler
katıldı.
“TEKNOLOJİ ESARETİNDEN
KURTULMAK GEREKLİ”
Konu ile ilgili olarak yapılan
açıklamada; Teknoloji
esaretinden kurtulmak gerekli.
Teknoloji günümüzde kullanım
amacını aşmış olmakla birlikte
tam bir bağımlılık haline
gelmiştir. Buda insanların ve
bilhassa çocuklarımızın ve
gençlerimizin hem ruhsal
gelişiminde hemde ziksel
sağlıklarında bozulmalara
neden olmaktadır. Günümüz

gelişmiş teknolojilerinden olan
bilgisayar ve internet kullanımı
yaşamımızda istenilen bilgiye
anında ulaşabilme, bilgi
paylaşımını sağlayabilme gibi
getirdiği kolaylıklar yanında, sık
kullanımından kaynaklanan
birçok problemi beraberinde
getirmektedir. Bireylerde, okul
çağındaki çocuk ve gençlerde
oldukça sık görülen
internet/bilgisayar kullanım
problemi, sosyal ilişkilerinin
olumsuz yönde etkilenmesine,
aile bağlarının zayıamasına
neden olmaktadır. Çocuklar ve
gençler başta olmak üzere tüm

toplumun teknolojinin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımına
teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı
teknoloji kullanımının önlenmesi
ve bu konuda farkındalık
yaratılması amacıyla Ruh
Sağlığı Dairesi Başkanlığı
tarafından Davranışsal
Bağımlılıkla Mücadele Programı
yürütülmektedir. İlçe Toplum
Sağlığı Merkezi olarak
davranışsal bağımlılıkla
mücadele kapsamında; telefon,
bilgisayar, tabletten uzaklaşarak
doğayla bütünleşmek amacıyla
etkinlik düzenleyerek farkındalık
oluşturduk.

VAKFIKEBİR 8. ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR

V

akfıkebir'de Pazar
günü saat: 18.30'da
8. Şampiyonluk
kutlaması yapılacaktır.
Vakfıkebir Belediyesi ve
Vakfıkebir Trabzonspor
Taraftarlar Derneğinin

ortaklaşa düzenlediği bir
organizasyonla
Vakfıkebir'de
Trabzonspor'umuzun 8.
Şampiyonluğunu
kutlanacak. Bütün
halkımız davetlidir.

Tarih: 22 Mayıs 2022 Pazar
Saat: 18.00
Başakşehir - Trabzonspor maçının ardından pazaryerinde
toplanarak ilçe merkezinden festival alanına kortej yürüyüşü.
Saat: 18.30
Yer: Belediye Otoparkı (Festival Alanı)
Konserler, havai ﬁşek gösterisi...

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin; tarımda ve üretimde en büyük emeğe
sahip olan, ülkenin kalkınmasına faydası sonsuz olan çiftçilerimizin günü kutlu olsun dedi.

V

akfıkebir İlçe Tarım ve
Orman Müdürü Remziye
Kuleyin çiftçiler günü
dolayısı ile yayımladığı
mesajında, Uluslararası Tarım
Üreticileri Federasyonu (IFAD)
tarafından, 1984 yılında alınan
bir karar doğrultusunda, 14
Mayıs tarihi tüm çağdaş
ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde
de "Dünya Çiftçiler Günü" olarak

kutlanılmaktadır. Çiftçilerimiz,
ülkemizin kalkınmasında,
ekonomimizin büyümesinde,
sofralarımıza ulaşan türlü
nimetin üretiminde alın teri
dökerek, yoğun emek sarf eden
kesimlerin başında gelmektedir.
Tarım ve hayvancılık üretiminin
her kademesinde çalışan
vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve
verimliliğin arttırılması, yaşam

şartlarının yükseltilmesi,
ürettikleri ürünlerin pazarlara
ulaştırılması, ülkemizin ve
bölgemizin tarım ve
hayvancılığının kalkınmasında
yüksek öneme sahiptir. İlimizde
tarıma, hayvancılığa kısacası
çiftçiye yönelik yatırımları
destekleyici çalışmalarımız
artarak devam etmektedir.
Çiftçilerimizin ülke ekonomisinin
temel taşları olduğunun
hatırlanması, üreticiler arasında
bilgi alış verişinin sağlanması ve
teknik ve sağlık personelimizle
olan iletişimin geliştirilmesi
adına Müdürlüğümüz
bahçesinde düzenlendiğimiz
etkinlikten çok olumlu geri
dönüşler aldık.
Tarım ve Hayvancılık
alanlarında üretimin her
aşamasında vefakarca çalışan,
Ülkemizin kalkınmasına ve milli
ekonomimizin büyümesine
önemli katkılar sağlayan,
üretimde gece gündüz
demeden emeğini toprakla
harmanlayan, geçimlerini
topraktan sağlayan, topraktan
aldığı ürünlere değer katarak
onları bizlere sunan tüm
çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya
Çiftçiler Günü'nü kutluyor,
bereketli ve bol kazançlı bir
tarım sezonu geçirmelerini
temenni ediyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum" dedi.
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TRABZONSPOR TARAFTARINDAN
KUPA TÖRENİ ÇIKARMASI

TRABZONSPOR’UN UNUTULMAZ KUPA TÖRENİ
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ADNAN
DEMİRTÜRK UNUTULMADI
Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Adnan Demirtürk Kemaliye Mahallesindeki mezarı başında anıldı.
Osman KOYUNCU

K

CEHENNEM KAVRAMI ÜZERİNE BİR YORUM

uran'da yorum isteyen çok kavramlar
ve ayetler vardır, bunlardan biriside
cehennem ve ateş kavramıdır.
Yaklaşık insanlığın yarısı dinsiz
yaşamaktadır. Maneviyatsız yaşamak zor
olduğundan, insanlar dinleri araştırıyorlar.
İslam, zıtları birleştirdiği için (soyut-somut,
dünya ahret, güzel çirkin, iyi kötü, artı eksi,
kadın erkek vs) bu durum pek çok insanın
hoşuna gidiyor. Kuran'da üç yüze yakın,
çeşitli manalarda cehennem ve ateş
kelimesi geçiyor, ateistler, nükleer bir ateş
fırınını insanın yapısına uygun görmeyip
tenkit ediyorlar. Kuran, arketip(Evrensel
bilginin sembolik verileridir. Bireylerin ve
toplumların arketipi vardır. İnsan kültürünün
yapıtaşlarıdır. Âdem Havva, Habil Kabil vb
bunlarda ilk akla gelen mana asıl değildir,
anlatmak istediği yorumlar önemlidir)
metafizik âlemin literatürüdür, gayb âleminin
dilidir, rüyaya biraz benzer. Dünyadaki
bütün sıkıntı, acı ve hastalıkları ve benzeri
durumları ateş ve cehennem diye ifade
ediliyor. Çünkü bunlar metafizik boyutta
böyle görünüyor. Nisa, 10. Yetim malı yiyen
karnını ateşle doldurur. Al-i İmran, 103,
Hepiniz Allah'ın ipine sarılın, dağılmayın,
Allah'ın o büyük nimetini hatırlayın ki sizler
birbirinize düşmanlar iken Allah sizi
kaynaştırdı, birbirinize kardeşler oldunuz.
Ateşten bir çukurun kenarında idiniz, Allah
sizi kurtardı. Allah ayetlerini böyle açıklıyor
ki doğru hedeflere varasınız. Bu ayet iç
savaş, sosyal sıkıntılar ve anarşizm gibi
olayları, ateş çukuru olarak gösteriyor ve
gayb âleminde sosyal hastalıklar ateş diye
görünür. Meryem, 69 ve 71, “hepiniz (bütün
insanlar, peygamberler de dâhil)
Cehennemden geçiyorsunuz. Bu, Allah'ın

geliştirici rububiyetinin(terbiyesinin)
yerine getirilmesi gereken kesin bir
hükmüdür. Biz özünü koruyanları ondan
kurtarırız. Allah'ın Rahmaniyeti olan
kâinattaki ikili yapı ve dengeye karşı olan
zalimleri orada diz çökmüşler olarak
bırakırız.” Bu ayette, başta
peygamberlerin çektikleri sıkıntı ve
zorluklar olmak üzere bütün acılar,
hastalıklar ve fakirlik gibi durumlar
Cehennem diye ifade ediyor. İnsan, açlık,
hastalık ve sıkıntı çeker ki gelişsin,
zıtlıklar olmaza gelişme durur. Sonra
dengeyi bulunca tabiata egemen olur, acı
ve sıkıntılardan kurtulur. Dünya gelişme
ve terbiye yurdudur. Herkes o
cehennemin içinden geçer, dengeyi ve
takvayı bulanlar kurtulur diğerleri alışır.
Kuran, dünya ve ahret cehennemlerini
çok çeşitli ve metafizik boyutlarda
anlatıyor. Sürekli acı, hastalık ve sıkıntı
olsa insan dayanamaz, ölür, ölmemeleri
için Allah alışkanlık verir. Ayet diyor ki
vahiy kanunları ile düzene girmeyen bir
toplum, anarşizm ve kargaşa yaşar.
Cehennem gibi bir durum sosyal ve
psikolojik hayatlarını yakar. Sınırlı
düşünce, yorumsuz din anlayışı insanları
bozuyor. Sınırlı bir tanrı ve bilimden
kopuk anlayışı ile dini metinlere bakmak,
putperestlik gibi bir şeydir. Onun için
dindarların çoğunda ahlak olmuyor.
Ateistler de suçu din ve kitaplarda
görüyor yanılıyor. Said Nursi, Cennet ve
cehennem varlık ağacının ebede doğru
giden iki dalının iki meyvesidir der.
Cennet ve Cehennem bu dünyada da
diğer bütün zıtlar gibi iç içe ve her
yerdedir.

CHP'Lİ AHMET KAYA: “YAŞ ÇAY TABAN FİYATI EN AZ 10 LİRA OLMALI”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çay
üreticilerinin yüksek enﬂasyona ezdirilmemesi için yaş çay taban ﬁyatının en az 10 lira olması gerektiğini ifade etti.
ezdirilmemesi için yaş çay taban
fiyatının en az 10 lira olması
gerektiğini ifade etti.
“GÜBRE FİYATLARI YÜZDE
300 ARTTI, DESTEKLER
YERİNDE SAYIYOR”
“2022 yaş çay sezonunun
başlamasına sayılı günler kaldı.
Maliyetleri çok yüksek oranlarda
artarken devlet destekleri
yıllardır yerinde sayan çay
üreticilerimiz zor günler
geçiriyor. Sadece gübre
fiyatlarındaki artış yüzde 300'ün
üzerinde.”
“MİLLİ ÜRÜNÜMÜZ
ÇAYIMIZIN KURU OT KADAR
DEĞERİ YOK”
“Trabzon'da kuru otun fiyatını
umhuriyet Halk Partisi
sordum "5 lira 30 kuruş" dediler
(CHP) Trabzon
Milletvekili Ahmet Kaya, ama yaş çayın alım fiyatı 4
TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı liranın altında. Bölgedeki
milyonlarca insanımızın ekmeği,
konuşmada, çay üreticilerinin
millî ürünümüz çayımızın ne
yüksek enflasyona

C

acıdır ki kuru ot kadar değeri
yok.”
“YAŞ ÇAY TABAN FİYATİ 10
LİRA OLARAK BİR AN ÖNCE
AÇIKLANMALI”
“AKP hükûmetine sesleniyorum:
Yaş çay taban fiyatlarını bir an
önce açıklayın. Çay
üreticilerimiz yüksek enflasyona
ezdirilmemeli ve 2022 yaş çay
taban fiyatı en az 10 lira olarak
açıklanmalı. Taban fiyatının
altında yaş çay alımına izin
verilmemelidir.”
“KOTA VE KONTENJAN
UYGULAMASINA SON
VERİLMELİ”
“Çayda kota ve kontenjan
uygulamalarına artık son
verilmelidir. Çay destekleri en az
enflasyon oranında artırılmalıdır.
Çayın tüm bileşenlerinin görüşü
alınarak ortak bir çay kanunu
artık çıkarılmalıdır.”

DEREGÖZÜ'NDE BİLİM SÖYLEYİŞİ
Vakfıkebir Deregözü İlk ve Ortaokulunda Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Gıdık “Bilim Söyleyişi” için misaﬁr oldu.
Öğretim Üyesi Dr. Betül Gıdık
misafir oldu. "Çevremizi Neden
Korumalıyız?" konulu seminerde
öğrencilere çevre bilinci
kazandırmak amacıyla bilgiler
veren Gıdık, daha sonra
öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Program sonrasında öğrenciler
ve okul adına Gıdık'a teşekkür
eden Okul Müdürü İshak
Karagüzel tarafından Vakfıkebir
Ekmeği ve çeşitli hediyeler
verildi.

D

eregözü İlkokulu'nun
Bilim Söyleşisi Misafiri
Öğretim Üyesi Dr. Betül
Gıdık oldu. TÜBİTAK Bilim ve
Toplum Daire Başkanlığı
tarafından, alanında uzman
bilim insanlarını özellikle
dezavantajlı bölgelerdeki

öğrencilerle buluşturma
ve öğrencilerin bilime
ilgisini pekiştirme amacı
ile "Bilim Söyleşileri" adı
altında düzenlediği
etkinlikler kapsamında
Deregözü İlkokulu'na
Bayburt Üniversitesi

15 Mayıs 1999 tarihinde
Havza'da geçirdikleri trafik
kazası sonucunda dava
arkadaşları Talha Özcan
Eyüboğlu ile Ahmet Zahit
Turhan'ı ile birlikte ebediyete
irtihal eden Vakfıkebir ilçemizin
yetiştirdiği önemli değerlerden
Milli Gençlik Vakfı Genel
Başkanı Adnan Demirtürk
Kemaliye Mahallesindeki mezarı
başında anıldı. Adnan
Demirtürk'ün arkadaşları ve
akrabaları kabrini ziyaret ederek
dua ettiler.
ŞAKİR TARIM'IN
KALEMİNDEN ADNAN
DEMİTÜRK
Vakfıkebir'in sevilen bir ailesinin
çocuğu! Babası Mustafa Bey,
Adnan 13 yaşındayken vefat
etti. Ticaret Lisesi mezunu!
Okulda zekâsı, çalışkanlığıyla
tanınırdı. O yıllardaki
popülaritesi sebebiyle sol
grupların etkisinde kaldı. Fakir
Baykurt, Yaşar Kemal gibi
yazarları okudu. Fakat hep
arayış içindeydi. Okulları
birincilikle bitirdi. Fen Bilgisi
öğretmeni İrfan Kaya Adnan
Demirtürk'ü anlatır: “Korkunç bir
zekâsı vardı. O dönemde
Cumhuriyet gazetesi okurdu.
Onun solculuğu materyalist bir
solculuk değildi. Maneviyatı
yüksekti.” Liseyi bitirince Ankara
Üniversitesi'ni kazandı. Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nin Vakfıkebirli
ilk öğrencisi oldu. Ankara'da
öğrenci ve gençlik hareketleriyle
yakından ilgilendi. Bir vesileyle
Şevket Kazan Bey'le görüştü.
Şevket Bey, Demirtürk'ün
farklılığını gördü. Onu Erbakan
Hoca'nın bir programına
götürdü. Adnan Bey, Erbakan'ı
sorularıyla sıkıştırmak için
gidiyordu. Hoca'yı dinlerken hiç
beklemediği müstesna fikirlerle
karşılaştı. Her cümlesine dikkat
kesildi. Samimiyet ve çözümleri

karşısında nutku tutuldu. O
kadar ki; “Erbakan Hoca
konuşurken bir ayağımı diğerinin
üzerine koyamadım” der.
Aradığını bulmuş; gül bülbülüne
kavuşmuştu. Erbakan'ı “lider”
olarak benimsedi. Tuttuğu eli bir
daha bırakmadı. Ara vermeden,
o günden itibaren Milli Görüş
çalışmalarında görev aldı.
Çevresini bu yola teşvik etti.
Planlı ve sistematik çalıştı.
Okuyor, düşünüyor, yazıyor;
durmak, yorulmak bilmeden
çalışıyordu. Milli Görüş
davasından uzak geçen yıllarını
telafi etmek isteyen yüksek bir
çalışma temposu içine girdi.
1989 seçimlerinde Refah
Partisi'ne Genel Merkez Seçim
Karargâh Başkanı aranıyordu.
Dursun Ali Düzenli, Erbakan'a
Adnan Demirtürk'ü önerdi.
Genel Merkez kadroları Adnan
Bey'i yeterince tanımıyordu.
Karargâh Başkanlığı, seçimlerin
en temel göreviydi. Teşkilatları
iyi tanımayı gerektirirdi.
Demirtürk'ten “çalışma
sistematiği” brifingi istediler.
24 yaşındaki “genç”
karşılarındaydı. Dosyaları ve
sinevizyonuyla gelmişti. Çalışma
planını o kadar güzel anlattı ki,
“Bu kardeşimiz daha önce
neredeymiş?” diyenler oldu.
Aldığı görevi en güzel şekilde
yürüttü.
Vakfıkebir'de, Trabzon'da,
Ankara'da pek çok görevler
verildi kendisine. Tam bir görev
adamıydı. Görev verilince, “Baş
üstüne, emredersiniz, hemen,
derhal” benzeri ifadeler kullanır;
gecikmeden işe koyulurdu.
1997'de, 17 yıl Milli Gençlik
Vakfı görevini fedakârca
yürütmüş Nevzat Laleli Ağabey
“görev değişikliği” istedi. 28
Şubat sürecinin netameli
günleriydi. İstişareler yapıldı.
Sıkıntılı dönemde bu çok önemli
görevi kim yapabilirdi? Adnan
Demirtürk'te karar kılındı. 6 Eylül
1997'de yapılan Genel Kurul'da
Milli Gençlik Vakfı Genel
Başkanlığı'na seçildi.
İlk günden işe başladı. Dönemin
baskısıyla sivil kuruluşlar
kabuğuna çekilmişti. Ortada
MGV'den başkası
görünmüyordu. Demirtürk,
bunları dikkate alan planlamalar
yaptı. Bölge başkanlarını
toplayarak istişare etti. İlk Bölge

ve Şube Başkanları Toplantısı'nı
Konya'da gerçekleştirdi.
Teşkilatlarını motive etti. Yeni
dönemde, “Kader birliği, gönül
seferberliği yapılarak, ağız
tadıyla çalışılacağını” açıkladı.
“En büyük emniyet çalışmaktır”
diyor; toplantılarını en görülebilir
yerlerde yaparak, “Görevimizin
başındayız” mesajı veriyordu.
Adnan Demirtürk, Ankara
Siyasal'da okurken Milli Görüş
davasını bizzat liderinden
öğrenmişti. Aslolan davanın
bilinmesiydi. Türkiye ve
insanlığın buna çok ihtiyacı
vardı. Hayatını, Milli Görüş
davasını tanıtmaya adadı.
Okulunu bitirince, çevresi onun
“kaymakamlık sınavları”na
girerek yükselmesini istiyordu. O
ise, görevin gerektirdiği işler
arasında davasını anlatmaya
vakit bulamayacağını düşündü.
Vakfıkebir'de, “Maddenin
manaya hizmeti” anlayışıyla
“Selam Muhasebe Bürosu”nu
açtı. Hem geçimini sağlıyor, hem
de davasının yaygınlaşmasında
gençlere ağabeylik yapıyor;
geleceğin kadrolarını
yetiştiriyordu.
1995 seçimlerinde arkadaşları
onun milletvekili adayı olmasını
istedi. İtiraz etmedi. Karlı bir
günde, uzak köylerde seçim
çalışması yapıyorlardı.
Radyodan aday sıralamasını
dinlediler. Trabzon'dan 8
milletvekili çıkacaktı. Adnan Bey
8. sırada olduğunu öğrenince
kenara çekildi. “Yarabbi! Sana
şükürler olsun, davam için
çalışmaya devam edebileceğim”
diye dua etti. Birinci sıradaymış
gibi seçim çalışmalarına sarıldı.
Adnan Demirtürk farklı bir
insandı. Davası onun her
şeyiydi. Bu uğurda canla başla
çalıştı. Çalışma arkadaşlarına
örnek oldu. Bu davanın başında
olmakla peşinde olmak arasında
fark olmadığını gösterdi.
19 yıl önceki 15 Mayıs 1999
vuslat günüydü. Bir dizi program
sonrası Samsun'dan Ankara'ya
dönerken, Havza civarında
geçirdikleri trafik kazasında 2
arkadaşıyla birlikte Hakk'a
yürüdüler. Allah, Adnan
Demirtürk (34), Talha Özcan
Eyüpoğlu (25), Ahmet Zahit
Turan (24) kardeşlerimi
Peygamberimize (S.A.V.) komşu
eylesin!

BAŞKAN'A ÖZEL HEDİYE
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, Vakfıkebir Belediye
Başkanına üzerinde Muhammet Balta yazılı özel yapım bir baston hediye etti.
hediyeyi verdi. Vakfıkebir
akfıkebir Belediye
Belediye Başkanı
Başkanı Muhammet
Muhammet Balta, ziyaret ve
Balta'yı makamında
hediyesi dolayısıyla Türk
ziyaret ederek,
Kızılay Zonguldak Şubesi
Zonguldak'tan getirdiği
Başkanı Aydın Ergenç'e
üzerinde Muhammet Balta
yazılı özel yapım bir baston
teşekkür etti.
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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
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FINDIK
BAKTERİYEL YANIKLIK HASTALIĞINA DİKKAT!
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç; Fındık Bahçelerindeki Bakteriyel
Hastalıklar için fındık üreticilerine uyarılarda bulunarak, dikkatli olmalarını istedi.
dönüştüğü görülür. Gövdede
kanser oluşumu, bu hastalığın
en önemli devresidir. Yaralar
genellikle 4 yaşına kadar olan
ağaç gövdelerini kuşatır ve
ölümüne neden olur.
HASTALIKLA MÜCADELE
YÖNTEMLERİ (KÜLTÜREL
ÖNLEMLER)
Yıllık budama işlemlerini
aksatılmadan yapmak, yılda iki
kez dip sürgünü almak. Budama
artıkları bahçeden uzaklaştırılıp
imha edilmelidir. Hastalıklı
bahçelerde budama, bakterinin
aktif olmadığı yaz ve kış
aylarında yapılmalıdır. Budama
akfıkebir Ziraat Odası
Başkanı Muhammet Kılıç aletleri %10'luk sodyum
hipoklorite (çamaşır suyu)
yaptığı açıklamada,
Bölgemizde fındık bahçelerinde batırılarak dezenfekte
edilmelidir. Hastalıklı dallar
sıkça rastlanmaya başlayan
kesilip imha edilmelidir.
ocak içi dal kurumaları
görülmektedir. Fındıkta görülen Gübreleme ve toprak işlemesi
zamanında ve tekniğine uygun
hastalık etmenlerinden
yapılmalıdır.
bakteriyel yanıklık ve fungal
KİMYASAL MÜCADELE
hastalıklardan olan gövde
Fındık bitkisinin hastalığa en
kanseri etkisi üzerine
hassas olduğu dönemler olan
yoğunlaşmaktadır. Hastalıklı
hasat sonu, yaprakların
bitkilerin yaprakları üzerinde
döküldüğü sonbahar ayları ve
kahverengileşen lekeler ve
ilkbaharda olmak üzere her yıl
hastalıklı dallar dışarıdan
kurumuş gibi görülür. Yapraklar Bakanlık tarafından
kıvrılarak kurur, kabuk altı küçük ruhsatlandırılmış % 25 metalik
bakıra eşdeğer % 98 bakır
lekeler şeklinde kahverengine
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sülfat etken maddeli suda
çözünen kristaller % 1'lik bordo
bulamacı önerilmektedir.
1. İlaçlama: Hasattan sonra
sonbahar yağmurları
başlamadan önce Ağustos sonu
veya Eylül başında,
2. İlaçlama: Sonbahar
sonlarında yaprakların % 75'inin
döküldüğü bir devrede,
3. İlaçlama: İlkbaharda yaprak
tomurcukları patlamaya
başladığı bir dönemde,
rüzgarsız havalarda ve ağacın
her tarafına ilaç gelecek şekilde
yapılmalıdır dedi.

OSMAN BİLGİN ŞIRNAK VALİSİ OLDU
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname
ile 10 ilin valisi görevden alındı, hemşerimiz Osman Bilgin Yeni Şırnak Valisi oldu.

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
imzasıyla
Cumhurbaşkanlığı Valiller
Atama Kararnamesi Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Kararname ile 10
ilin valisi görevden alındı, 20
ilin valisi değişti. Görevden
alınan 9 vali, Vali Mülkiye

Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise
Teftiş Kurulu Başkanı görevine
getirilirken, yerlerine yeni vali
atandı. Görevini en iyi şekilde
yerine getireceğine inandığını
vurgulayan hemşerimiz Vali
Osman Bilgin, şunları kaydetti:
"Bizim yöneticilik anlayışımızda
hep birlikte el ele vererek ve iz
bırakarak, insanlarla iç içe
olmak vardır. Hepsinden
önemlisi de makamdan güç
almaya değil, makama güç
katmaya çalışacağız. Çünkü
makamlar gelip geçicidir. Ama
yaptığınız hizmetler daimdir,
kalıcıdır. Bizler buraya esasen
halkımızın teveccühü ile gelmiş
insanlarız. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri
Bakanımız Sayın Süleyman
Soylu'nun bizlere bu görevi
layık görmeleri beni son derece
mutlu etmiştir. Kendilerine
teşekkür ediyorum. Şırnak

İlimize ve ilçelerine hizmet
etme fırsatımız olacak inşallah
dedi."
OSMAN BİLGİN KİMDİR?
1978 yılında Vakfıkebir'de
dünyaya geldi. Lise öğrenimini
Vakfıkebir ilçesinde
tamamladı.1997 yılında
İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Hisse Senetleri
Piyasası Müdürlüğünde
Brokerlik eğitimi aldı. 1998
yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun
oldu. Avukatlık stajı sonrası
1998-1999 yılları arasında 1 yıl
Avukatlık yaptı. 2000 yılında
Kaymakam adayı olarak Mülki
İdare Amirliği mesleğine atandı.
2000-2003 yılları arasındaki
Kaymakamlık adaylığı
döneminde sırasıyla; Konya Çumra, Ordu - Ünye, Manisa Ahmetli ve Kula İlçelerinde
Kaymakam Vekilliği
görevlerinde bulundu.

“İYİ GENÇLİK, İYİ GELECEK” ETKİNLİĞİ
İYİ Parti Vakfıkebir Gençlik Politikaları Teşkilatı olarak 19 Mayıs Gençlik haftasını kutlamak amacı ile ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL PROGRAM
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nce, özel eğitim kursuna devam eden özel bireylere yönelik özel bir etkinlik düzenlendi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında
kutlanan "Dünya Engelliler
Haftası" dolayısıyla; Vakfıkebir
Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde;
Halk Eğitimi Müdürlüğü,
Vakfıkebir Belediyesi ve Gençlik
Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile
açılan özel eğitim kursuna
devam eden özel bireyler için
moral programı düzenlendi.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Engelli
Koordinatörlüğünün
organizasyonu ile
gerçekleştirilen programa; İlçe
Müftüsü Şükür Küçük, Engelli
Koordinatörleri Kur'an Kursu
Öğreticisi Zeynep Akdin ve
İmam Hatip Davut Bayraktar ile
İlçe Müftülüğü Tasavvuf Musiki
Korosunu oluşturan din
görevlileri, Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Cemile Kahyaoğlu,
Özel Eğitim Öğretmeni Zehra

Sağlam ve Duygu Uzun katıldı.
Gençlik Merkezi Salonunda
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün
sunumu ile başlayan
programda, Yavuz Sultan Selim
Camii Müezzin Kayyımı Mehmet
Akdin Kur'an-ı Kerim tilâvetinde
bulundu. İlçe Müftüsü Şükür
Küçük'ün konuşmasının
ardından ise din görevlileri;
Rıdvan Açıkgöz, Mehmet Akdin,
Ali Osman Birinci, Mustafa
Arslan, Ali Erken, Burak

Yıldırım, Abdurrahman Garip ve
Haydar Yolcu'dan oluşan İlçe
Müftülüğü Tasavvuf Musiki
Korosu, solo ve koro kaside ve
ilâhiler seslendirdiler. Programın
sonunda özel bireylere, meyve
suyu ve kek ikramında
bulunuldu. Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Cemile Kahyaoğlu, İlçe
Müftüsü Şükür Küçük başta
olmak üzere, programı
hazırlayıp sunan din
görevlilerine teşekkür etti.
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GÖNÜLLÜ
İTFAİYECİLER
ARTIK
KİMLİK
SAHİBİ
Trabzon'da gönüllü itfaiyecilik projesi kapsamında, eğitimi başarıyla tamamlayan 14 gönüllüye "Gönüllü itfaiyeci kimlik kartları" dağıtıldı.

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı'nca 2021
yılında başlatılan gönüllü
itfaiyecilik projesi kapsamında,
Çarşıbaşı ilçesi Yavuz
Mahallesinde 40 saatlik eğitimi
başarıyla tamamlayan 14
gönüllüye "Gönüllü itfaiyeci
kimlik kartları" dağıtıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Yangın Müdahale Şube Müdürü
Fatih Yardımcı yaptığı
konuşmada, aldıkları eğitimlerle
her türlü yangına müdahale
konusunda yeterli bilgiye sahip
olan gönüllü itfaiyecilerin, İtfaiye
Daire Başkanlığı tarafından

farkındalığını sağlamaktı dedi.
Şentürk, “Çevre, insanların ve
diğer canlıların hayatları
boyunca ilişkilerini sürdürdükleri
yaşam alanıdır. Hava, su, toprak
ve canlılar bu yaşam alanının
vazgeçilmez unsurlarıdır. Ne
havanın ne suyun, ne de
toprağın kendi kendine
kirlenemeyeceği herkes
tarafından bilinen bir gerçektir.
İnsanoğlu kimi zaman bilerek
fakat önemsemeyerek kimi
zaman bilmeden çevreyi
oluşturan diğer unsurları
Yİ Parti Vakfıkebir Gençlik
kirleterek dünyanın ve dünya
Politikaları Teşkilatının
çalışmaları doğrultusunda 19 üzerindeki canlı yaşamın
geleceğini tehlikeye atmaktadır.
Mayıs Gençlik haftasını
Çevre kirliliği konusunda
kutlamak amacı ile ilçedeki
toplumun en küçük birimi olan
gençlerle bir araya geldiler. İYİ
aileden eğitimcilere yerel
Parti Vakfıkebir Gençlik
yönetimlerden vatandaşlara
Politikaları Sorumlusu Merve
Şentürk, yapılan çalışma ile ilgili kadar toplumun her kesiminden
ve her yaştan insanına büyük
olarak yaptığı açıklamada
sorumluluklar düşmektedir. Bu
şunları söyledi.
durumda şimdi ve gelecek
“UNUTMAYALIM Kİ TEK BİR
kuşakların temiz hava
DÜNYAMIZ VAR”
soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz
Şentürk, 19 Mayıs Gençlik
su içebilmeleri topraklardan bol
haftasını kutlamak için
ve bereketli ürünler alınabilmesi
ilçemizdeki genç
için bireylerin sorumlulukları
arkadaşlarımızla bir araya
konusunda bilinçli olmaları
geldik. Bu etkinliğimiz de
gerekmektedir. Çevre bilinciyle
gençlere yeşeren tohumlu
kalemler hediye ettik. Amacımız ilgili eğitimler verilmeli, başta
yerel yönetimler olmak üzere,
çevreci kalemler sayesinde
gençlere, daha yeşil daha iyi bir kamu kurum ve kuruluşları çevre
dünya için çevre ve doğa bilinci sorunları yönünden faaliyetleri

dağıtılan kimliklerle kendilerini
resmileştirdiklerini bildirildi.
Kimlik dağıtımına katılan Yangın
Müdahale Şube Müdürü Fatih
Yardımcı ve Bölge Amiri
Alahattin Sandıkçı gönüllü
itfaiyecilere Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu'nun selamlarını iletip

Şampiyon Trabzonspor'un
bayraklarını hediye ettiler.
Sonrasında Yavuz Mahalle
Muhtarı Mustafa Aydın ve
Gönüllü İtfaiyeciler İtfaiye
personeli ile birlikte yemek yedi.
Yemekte Lahana yemeği, Mısır
ekmeği ve turşu kavurması
dikkatlerden kaçmadı.

nedeni ile sorumlu ve yükümlü
tutmalı bu yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde yöneticilere
birinci dereceden sorumluluk
yüklenmelidir. Unutulmamalıdır
ki; çevre bilincine sahip olmak
çağdaş insan davranışlarının
temelini oluşturmaktadır.
Anayasanın 56.maddesinde,
'herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına
sahiptir' der. Çevreyi geliştirmek,
çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini engellemek
devletin ve vatandaşların
görevidir.” Bu sebeple her insan
çevreci olmak ve bu
sorumluluğu taşımak zorundadır.
Hala vaktimiz varken daha da
geç olmadan hepimiz bu
çabanın içerisinde olmak
zorundayız. Unutmayalım ki tek
bir dünyamız var dedi.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
biz gençlere armağan ettiği
Türkiye Cumhuriyetini çağdaş
medeniyetler seviyesine
çıkarmak ve bizden sonraki
nesillere teslim etmenin en
büyük görevimiz olduğunu
bilincindeyiz. Umudumuzun
yeşerdiği, birliğimizin ve
beraberliğimizin güçlendiği
bayramlarımız olsun. 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramımız Kutlu Olsun. İyi
Gençlik, İyi Gelecek.

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

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com
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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 .
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BAYILSA

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

MATBU İŞLER

DAVETiYE
BROŞÜR / AFİŞ

KARTON ÇANTA

BAYILSA

MAGNET

BAYILSA

ISLAK MENDİL

PROMOSYON ÜRÜNLERİ
DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.
Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61

www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com

Kemaliye Mahallesi P.T.T Arkası Deniz Sokak No: 11/A Zemin Kat
VAKFIKEBİR / TRABZON
0 462 841 56 00

0 462 841 68 22

0 462 841 43 23

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

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

0462 841 2442

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

www.uluduz.com.tr

