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BAŞKAN ADAYLARI

BÜYÜKLİMAN GAZETECİLER 
CEMiYETiNDEN ANLAMLI GECE

HİZMETLERİMİZE KALDIĞIMIZ YERDEN
DEVAM ETMEK iSTiYORUZ

KAYMAKAM YAKUTA BASIN MENSUPLARINI UNUTMADI

> Sadık AYDIN 2'de

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çarşıbaşı Kaymakamı 
Zerrin Çay Beşikçi ve Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz'ın ev 
sahipliğinde Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 3. 
düzenlenen gece, Çarşıbaşı Saklı Cennet tesislerinde gerçekleştirildi. 

Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 
düzenlenen aday tanıtım 
töreninde yeniden AK Parti 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Adayı olarak gösterildi. > Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve bölgede görev yapan 
gazeteciler ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

> Vedat FURUNCU 3'de

Muhammet Balta Osman Beşel Harun Demirci Rek Kurukız Mümin Nuhoğlu

AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan 
Adayı Muhammet Balta, AK Parti 

Tonya Belediye Başkan Adayı Osman 

Beşel, AK Parti Beşikdüzü Belediye 
Başkan Adayı Harun Demirci, MHP 
Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik 

Kurukız (Cumhur İttifakı Adayı), MHP 
Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Mümin 
Nuhoğlu (Cumhur İttifakı Adayı)

AK Parti Vakfıkebir 
Belediye Başkan Adayı 

AK Parti Vakfıkebir 
Belediye Başkan Adayı 

AK Parti Tonya 
Belediye Başkan Adayı 

AK Parti Beşikdüzü
Belediye Başkan Adayı 

MHP Şalpazarı
Belediye Başkan Adayı 

MHP Çarşıbaşı
Belediye Başkan Adayı 

Trabzon da Cumhur İttifakının İlçe Belediye Başkan 
Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı 
ile Hayri Gür Spor Salonunda açıklanmıştı. Buna göre 
Büyükliman Bölgesindeki 5 İlçenin Belediye Başkanları da 
belli oldu. İttifakın iki ilçesi Şalpazarı ve Çarşıbaşı'nda 
MHP'li Belediye Başkan Adayları Desteklenecek.
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“ADAYLAR 
BELLİ OLDU”

Geceye Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Milletvekilleri Bahar 

Ayvazoğlu ve Hüseyin Örs, İl 
Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin Çay 
Beşikçi, Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 
Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, 
Şalpazarı Kaymakamı Murat 
Beşikçi, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, Eynesil Belediye Başkanı 
Coşkun Somuncuoğlu, Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, 
Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah 
Karabıçak, Kültür ve Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoğlu, Aile Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Müdürü Ahmet 
Kurt, TBB Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Yoloğlu, 
Valilik Basın Müdürü Sami Ayan, 
Yazar İsmail Hacıfettahoğlu ve 

Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti 
üyeleri katıldı. 
Gecede ilk konuşmayı BGC 
Başkanı Aydın Gelleci yaptı. 
Gelleci konuşmasında, 
“Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti 
olarak bu 3.sünü gerçekleştiriyoruz. 
İlkini Vakfıkebir'de, ikincisini 
Şalpazarı'nda, üçüncüsünü 
Çarşıbaşı'nda gerçekleştiriyoruz. 

Cemiyetimiz 2006 yılında Hikmet 
Aksoy önderliğinde kuruldu. Şuan 
32 üyeye sahibiz. Cemiyetimiz 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı, 
Eynesil, Görele, Çanakçı, Tonya ve 
Çarşıbaşı ilçelerini kapsamaktadır. 
Yaptığımız haberlerde doğru, 

tarafsız, güvenilir habercilik anlayışı 
içinde hareket ettik. Güvenilir 
habercilikte bilgiye ulaşma talebimiz 
vardır. Bu konuda yardımcı 
olursanız çok memnun oluruz” dedi. 
Cemiyetin Onursal Başkanı 
Hikmet Aksoy ise, “2006 yılında 
bu cemiyeti kurarken yaşadığımız 
heyecanı şimdi tekrar yaşıyorum. 
Büyükliman havzasındaki ilçelere 
hizmet götürmek, basın alanında 
vatandaşı aydınlatmak, birlik ve 
beraberlik konusunda mesajlar 
vermek için çalışan bir sivil toplum 
örgütüyüz. Bu anlayışı yarınlara 
taşıdığı zaman görevini yapmış 
olacaktır” dedi.
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz da 
konuşmasında, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle 
bizim ev sahipliğimizle bu programı 
düzenlemiş bulunuyoruz. 
Gazetecilerin gücünü bu hafta bir 
kez daha anladım. Gazeteci 

arkadaşımız ittifak diye diye bizi 
ittifaka kurban etti. Ben katıldığınız 
için hepinize teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin Çay 
Beşikçi de yaptığı kısa 
konuşmada, “Gazetecilik mesleği 
değerli bir meslek. Bizim verimlil-
iğimizi artıran, bizi denetleyen, belki 
duymadığımız sesleri duymamızı 
sağlayan, görmediğimiz, 
ulaşamadığımız, farketmediğimiz 
detayları farketmemizi sağlayan çok 
kıymetli bir görevi yerine 
getiriyorsunuz” dedi.
 İyi Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs konuşmasında, 
“2006 yılında kurulan bu cemiyet, 
Çarşıbaşı'ndan Görele'ye gazeteci 
arkadaşları buluşturan bir cemiyet. 
Bölgenin problemlerini dile getir-
mede yol gösterici olan, eksikleri 
gösteren, iyiliklerin de arkasında 
duran bir cemiyet. Bölge ilçelerine 
katkısı olan bir cemiyet” dedi. 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Bahar Ayvazoğlu ise, “Gazetecilik, 
adalet terazisini çok hassas 
kullanmayı gerektiren çok hassas 
bir meslek dalı. Her meslekte 
olduğu gibi, ahlaki kurallar 
içerisinde doğru, tarafsız ve 
zamanında haberlerin kamuoyuna 
iletilebilmesi için gece gündüz 
çalışılan hakikaten çok meşakkatli 
bir meslektir” dedi.  
Son olarak söz olan Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu da 
konuşmasında, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. 
Yöneticiler acısından bizim 
basınımız çok çok önemli. Basın, 
toplumun işiten kulağı, gören 
gözüdür. Bu camiamız, bizim işimizi 

kolaylaştıran, toplumun en ücra 
köşesindeki vatandaşlarımıza 
ulaşmamıza vesile olan ve onların 
haykırışlarını, serzenişlerini, 
sevinçlerini, üzüntülerinden 

haberdar olmamızda basınımız çok 
güzel görevler ifa ediyor. Gece 
gündüz demeden en zor koşullarda 
görev yapan bir camia. Hepinizi 

kutluyorum. Bu vesileyle 
Büyükliman havzasında görev 
yapan tüm basın mensuplarının bu 
anlamlı gününü kutluyorum” 
şeklinde konuştu. Daha sonra 
plaket törenine geçildi. Gecenin 
anısına Büyükliman Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı Aydın Gelleci 
tarafından Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu'na plaket verildi. Daha 
sonra sırasıyla Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı O.Fevzi 
Gümrükçüoğlu'nun katılamaması 
dolayısıyla kendisine verilecek olan 
plaketi Belediye Basın Daire 
Başkanı Ahmet Yoloğlu'na AK Parti 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Coşkun Yılmaz'a plaketini 
İyi Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, gazeteci-likten emekli 
olan Hasan Bahadır'a plaketini 
BGC Onursal Başkanı Hikmet 
Aksoy, yine gazetecilik-ten 35 yıl 
üzerine emekli olan Ahmet Saraç'a 
plaketini BGC Başkan Yardımcısı 
Tuncay Hacıfettahoğlu'nun 
vermesiyle program sona erdi.

Geçen hafta Cuma günü AK Parti İlçe 
Belediye Başkan adaylarını, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklandı...
İki ilçemiz Çarşıbaşı ve Şalpazarı'nda 
ittifak oldu ve MHP'nin adayları 
desteklenecek...
Çarşıbaşı'nda MHP Belediye Başkan 
Adayı Mümin Nuhoğlu, Şalpazarı'nda 
MHP Belediye Başkan Adayı Refik 
Kurukız olarak belirlendi...
Vakfıkebir'de Muhammet Balta, 
Beşikdüzü'nde Harun Demirci, Tonya'da 
Osman Beşel AK Parti Belediye Başkan 
adayları...
Bu ilçelerde de MHP aday çıkarmayacak...
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, bir kaç hafta önce bizi 
ziyaret ederek, iki tane sürpriz adaylarımız 
olduğu söylemişti...
Ama bu sürpriz adaylar gösterilmedi, ittifak 
yapılmış oldu...
Bir sonraki seçimlerde bu sürpriz adaylar, 
gün yüzüne çıkar diye düşünüyorum...
MHP İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyesi 
adayları ile seçime gireceklerinin sinyalini 
de vermiş oldu...
Geçen hafta Cuma gününden sonra 
ilçemizde sadece iki aday yarışacak gibi 
görünüyor...
AK Parti Muhammet Balta ile yola devam 
ederken CHP ise Emin Uludüz ile yola 
devam edecek...
Vakfıkebir'de AK Parti-MHP ile ittifak yaptı. 
CHP-İYİ Parti ile...
Vakfıkebir'de diğer partilerin CHP adayını 
destekleyeceği gibi bir söylentiler 
konuşuluyor...
Bu dönem ki Belediye Başkanlığı büyük 
bir yarış içinde geçeceği görünüyor. 
CHP'nin adayı İşadamı Emin Uludüz, 
çalışmalarına son sürat devam ediyor. 
Çalınmadık kapı, gidilmedik yer 
bırakmıyor...
AK Parti adayı Muhammet Balta, halen 
daha bir çalışması başlatmış değil. Acaba 
bu seçim onun için garanti gibi 
gördüğünden mi bilemiyorum...
Hayırlısı diyelim...
Şalpazarı'nda daha önce Belediye 
Başkanı olan Refik Kurukız, tekrar 
MHP'den aday gösterilerek Başkan adayı 
oldu...
Refik Kurukız, Şalpazarı ilçesinde yıllardır 
esnaflık yapan ve sevilen sayılan bir 
kişilik...
Çarşıbaşı ilçemizde durum biraz farklı...
AK Parti, MHP ile ittifak yaparak MHP 
Adayı Mümin Nuhoğlu, Çarşıbaşı'nda 
desteklenecek...
Bu adayla birlikte Çarşıbaşı'nda seçim 
kazanılabilecek mi?
Şimdi ki AK Parti Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz, aday gösterilmedi. 
İnsanlar tarafından üzerinde büyük bir 
baskı var, aday olması yönünde, 
kendisinden de kısmen aday olabilirim gibi 
sinyaller var.
Bir dönem önceki AK Parti İlçe Başkanı 
Zekeriya Karaçengel'de aday adayı idi. O 
da aday olamadı. Kendisine de bir baskı 
olduğunu, aday çıkacağını sosyal medya 
hesabından açıkladı...
Çarşıbaşı'nda İYİ Parti Mehmet Turan'ı 
aday gösterecek. Kendisi bir kaç dönem 
Çarşıbaşı'nda Belediye Başkanlığı yapmış 
bir kişi...
Bu durumda Çarşıbaşı biraz fazla karışık, 
anlaşılan Çarşıbaşı'nda birçok aday 
olacağı görünüyor...

BÜYÜKLİMAN GAZETECİLER 
CEMiYETiNDEN ANLAMLI GECE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü dolayısıyla 3. düzenlenen gece, 

Çarşıbaşı Saklı Cennet tesislerinde 

gerçekleştirildi.



Z
iyaret sırasında konuşan 
İyi Tarım Uygulamaları 
Projesini yürüten Ziraat 

Mühendisi Özkan Aktaş, 
“Tüketici talepleri doğrultusun-
da bakanlığın hazırlamış oldu-
ğu İyi Tarım Uygulamaları kriter-
lerini üreticilerimizle uygulaya-
rak sertifika almalarını sağladık.  
Uygulamalar kapsamında top-
rak ve ürün analizleri, entegre 
mücadele yöntemleri, ilaç atma 
eğitimleri ve iş sağlığı-ilk 
yardım eğitimleri yaptık. Ayrıca 
üreticilerimizin düzenli depo 
sistemine geçmelerini 
sağlayarak üretim aşamalarını 
kayıt altına aldık. Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
yaptığımız çalışmalarda her 

zaman bizlere destek olmuştur. 
Kendisini ziyaret ederek bu 
desteklerinden dolayı teşekkür-
lerimizi ilettik” dedi.  Fiskobirlik 
Genel Başkan Yardımcısı İrfan 
Çakar'da, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO 
aracılığıyla kuruma sağladığı 
fındık desteğinden dolayı 
teşekkür etti.  Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise, “Genç çiftçilerin üre-
time katılmalarını sağlamamız 
gerekiyor. Tarım arazilerinin 
bölünmesinden kaynaklı sorun-
lardan dolayı tarımsal aile işlet-
meciliği yapısı bozulmaktadır. 
Üretici birliklerinin üreticinin 
beklentileri doğrultusunda 
hizmet etmeleri gerekiyor.  

Tarımsal alanda yapılan proje-
leri yakında takip ediyorum. Bu 
projeler daha modern ve verimli 
bir tarımsal faaliyetin yapıl-
masına katkı sağlıyor. Bizlerde 

yapılan bu projelere her zaman 
destek olma gayreti içerisinde 
olduk.  Ziyaretinizden dolayı 
bende teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Büyükliman
Postası 3 18.01.2019GÜNDEM

“10 Ocak Gazeteciler Günü” 
nedeniyle Yalıköy Yakamoz 
Köfte salonunda düzenlenen 
kahvaltıda basın mensupları ile 
bir araya gelen Kaymakam 
Mesut Yakuta yaptığı kısa ko-
nuşmada, burada birlikte 
olmaktan duyduğu memnuni-
yetin altını çizdi. Kaymakam 
Yakuta, “Büyükliman Bölgesi'n-

deki gazeteci arkadaşlar 
arasında güzel bir birlikteliğin 
olmasından memnuniyet 
duyuyoruz” dedi.
“Arkadaşlarımız tarafsız 
gazetecilik yapma konusunda 
meslek ilkelerine kesinlikle 
uyuyorlar”
Seçim sürecine girilmesi ile 
birlikte gazetecilerin yoğun bir 

çalışma atmosferine girdiklerini 
de hatırlatan Yakuta, herkese 
kolaylıklar diledi. Ayrıca kar- kış 
demeden görevlerini layıkıyla 
yapan gazetecilerin daima 
yanında olduklarına vurgu 
yaparak, ilçenin adını kötüye 
çıkarabilecek durumlarda işin 
aslını sorup soruşturmadan 
haberleştirme yoluna gidilme-
mesi gerektiğine dikkat çeke-
rek, “Bu anlamda arkadaşla-
rımız tarafsız gazetecilik yapma 
konusunda meslek ilkelerine 
kesinlikle uyuyorlar. Her 
görüşten arkadaşlarımız, her 
görüşe karşı yazacaklarını 
yazıyor/çiziyorlar. Bu durum da, 
Büyükliman Bölgesindeki basın 
mensuplarının özgür olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Görev 
yaptığımız ilçede tüm kurum-
ların görevlerini layıkıyla yap-
tıklarını ve bunun sonucu ola-
rak da ilçenin yaşama alanı ola-
rak çekicilik kazandığını 

görmekten mutluyum” şeklinde 
konuştu.
GELLECİ: “KÖŞE YAZILARI 
YOL GÖSTERİCİ BİR NİTELİK 
TAŞIR.”
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Aydın Gelleci 
de birlikten duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, hiçbir gazete-
cinin bilgi ve belgeye ulaştığı 
sürece yanlış haber yapmaya-
cağını savundu. Başkan 
Gelleci, bazı durumlarda bilgiye 
ulaşmak için gazetecinin yaptığı 
girişimler sonucu 'Ben 
devlet memuruyum, bilgi 
veremem. Siz yazın, sonra 
düzeltirsiniz' gibi bir 
mantıkla hareket edildiğini 
hatırlattı. Gelleci, “Allah'a 
şükür, bölgemizde bu tür 
vakalara rastlamadık. 
Köşe yazıları ise 
insanların kendi fikirlerini 
özgürce ifade ettikleri 
alanlardır. Hakaret 

etmeden, iftira atmadan 
yazıldığı sürece köşe 
yazılarının zararı olduğunu 
düşünmüyorum. Ayrıca köşe 
yazıları yol gösterici bir nitelik 
taşır. Bu durum hepimiz için 
geçerlidir. Bazen bakarız, ama 
göremeyiz. Bir gazeteci onu 
görür ve uyarıcı nitelikte yazar. 
Yetkililer de okuduklarında 
kendilerine pay çıkarırlar. Bu 
bağlamda köşe yazılarının 
faydalı olduğuna inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.  Başkan 

Gelleci ayrıca, bilgiye ulaşma 
konusunda Vakfıkebir'de her 
hangi bir sıkıntıyla 
karşılaşmadıklarının da altını 
çizdi. Kaymakam Mesut Yakuta, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdiresi Şifa Karadeniz, İlçe 
Jandarma Komutanı Bekir 
Gündüz, Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Aydın Geleci ve yönetim kurulu 
ile cemiyet üyelerinin katıldığı 
kahvaltıda mesleki anılar 
paylaşıldı, fıkralar anlatıldı.

KAYMAKAM YAKUTA BASIN MENSUPLARINI UNUTMADI

TARIMA DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

HiZMETLERiMiZE 
KALDIĞIMIZ YERDEN 
DEVAM ETMEK iSTiYORUZ
B

elediye Başkanı 
Muhammet Balta 
adaylığının açık-

lanmasının ardından 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi;
“SAYGIDEĞER 
HEMŞEHRİLERİM; 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın şahsıma 
layık gördüğü bu kutsal 
göreve; bir kez daha 
sizlerin rızasını alarak, 
beş yıldır hizmet 
ettiğimiz Vakfıkebir'e 
hizmet etmeye 
kaldığımız yerden 
devam etmek istiyoruz.  
Bu kutlu göreve bizi tekrar layık 
gören Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere Genel Merkezimize, 
Genel Başkan Yardımcımıza, 
milletvekillerimize, il 
teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza 
teşekkür ediyor şükranlarımı 
sunuyorum. Rabbim çıktığımız 
yolda bizleri utandırmasın. Allah 
yar ve yardımcımız olsun”. Dedi.
"BAŞKAN 
MUHAMMET BALTA ?"
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
seçilen Muhammet Balta seçim 
tarihinin en kolay seçim 
sürecinde aday olarak yola çıktı. 
En kolay aday olmasının nedeni 
ise karşısına aday adayı 
çıkmaması olarak değerlendirildi.  
Siyaset arenasına 2009 yılında 
AK Parti Vakfıkebir il Genel 
Meclis üyeliğiyle giren Başkan 
Balta, bu süreçte imar ve 
Bayındır Komisyon üyeliği, Ar-Ge 

ve Plan Bütçe Komisyon 
Başkanlığı ve Encümen üyeliği 
görevlerinde bulundu. Avrupa 
birliği Destekli Yerel Yönetim 
Reformunun Devamına Destek 
ve güçlendirme projesi ve 
Vilayetler Hizmet Götürme Birliği 
Stratejik Plan hazırlanmasında 
deneyimlerini kazandı. İl genel 
meclisi üyeliği sırasında köylerde 
çöp toplama projesine öncülük 
ederek Türkiye'de ilk kez 
köylerde çöp toplanmasına 
Vakfıkebir'de başlanmasına 
vesile oldu. Bu proje daha sonra 
Türkiye geneline yayılmasında 
önderlik etti. 1968 yılında 
dünyaya gelen Başkan Balta,  
1992 yılında Ankara Hacattepe 
Üniversitesi Zonguldak 
Mühendislik Fakültesi'nden 
Maden Mühendisi olarak mezun 
oldu. Çeşitli Sivil Toplum 
Kuruluşlarında yöneticilik yaptı.  
Evli ve üç çocuk babası olan 
Başkan Muhammet Balta orta 
derecede İngilizce biliyor.

Ü
lkemizin ve devletimizin 
geleceği açısından en 
büyük unsurların 

başında sağlık alanının 
geldiğini belirten İsmail 
Ustaoğlu, “Sağlık Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında yapılan protokolle 
ilimizde de 2006 yılında 
yürütülmeye başlanılan 
“Beyaz Bayrak ile Beslenme 
Dostu Okul” projesi 
çocuklarımızı ve geleceğin 
nesilleri açısından çok önemli 
bir proje. Sağlık sektöründe 
çok büyük bir bütçemiz var. 
Toplumun geleceği açısından 
ülkemizin ve toplumumuzu 

tehdit eden unsurların 
başında sağlıksız beslenme 
geliyor. Başta koruyucu 
sağlık dediğimiz hizmetlerden 
olan sağlıklı beslenmeyi 
çocuklarımıza aşılarsak ileriki 
yıllarda yaşanabilecek sağlık 
sorunlarının önüne geçmiş 
oluruz. Ülkemizde sağlık 
alanında Cumhuriyet tarihinin 
belki en büyük reformları 
gerçekleştirildiği halde 
hastanelerimiz hala genç 
hastalarla tıklım tıklım 
doluysa bunun en önemli 
temellerinden birisi sağlıksız 
beslenmeden kaynaklı 
oluyor. Belki o yaşlarda 

yavrularımız ve aileler 
farkında değil. İleriki yaşlarda 
birçok alanda sağlıkla ilgili 
problemler meydana geliyor. 
Biz çocuklarımızın sağlıklı 
beslenme noktasında alması 

gerekeni vermek için ısrarla 
gayretle elimizden gelen 
çabayı göstereceğiz. İlimizde 
bu noktada okullarımızda 372 
si beyaz bayraklı olup bunlar-
dan 120'si de “Beslenme 
Dostu Okul” olmaya hak 
kazanmıştır. Bu tabii ki güzel 
bir rakam ama yetmez. Bu 
rakamı daha da ileriye yük-
seltme adına hepimizin üze-
rine düşen ciddi görevler var. 
Sağlıklı nesiller yetiştirme 
açısından ülkemizin 

geleceğini inşa edecek olan 
çocuklarımızı en iyi şekilde 
yetiştirmeliyiz. Onları gele-
ceğin Türkiye'sine hazırlamak 
adına usanmadan yılmadan 
bu konunun üzerinde 

duracağız. Öğretmenlerimizin 
okullarda bu noktadaki 
gayretleri çok önemli.  Zaman 
içerisinde bu oranın daha 
yukarılara çekilmesi için 
gayretli olacağız. Projede 
emeği geçen herkesi 
kutluyorum.” dedi.  Törende 
konuşma-larının ardından 
“Beyaz Bayrak ve Beslenme 
Dostu Okul” projesini yürüten 
okul müdürlerine Vali İsmail 
Ustaoğlu tarafından 
sertifikaları verildi.

“BEYAZ BAYRAK VE 
BESLENME DOSTU” OKULLARA

SERTiFiKALARI VERiLDi

“BEYAZ BAYRAK VE 
BESLENME DOSTU” OKULLARA

SERTiFiKALARI VERiLDi

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın ortaklığında gerçekleştirilen “Beyaz 
Bayrak ve Beslenme Dostu Okul” projesinin sertifika töreni Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun 
katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısı ile Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Uygulama Otelinde 
düzenlenen kahvaltı programı-
na Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Samim Aksoy, Şube 
Müdürü Osman İskender, Okul 
Müdürü Mehmet Kahveci, 
Müdür Yardımcıları Coşkun 
Yıldız ve Sinan Cahit Doğan ile 
Büyükliman Bölgesinde görev 
yapan basın mensupları 
katıldılar. 
“TOPLUMUN AYDINLANMA-
SINDA ÖNEMLİ GÖREVLER 
ÜSTLENMEKTESİNİZ”
10 Ocak Gazeteciler günü 
dolayısı ile bölgede görev 
yapan basın mensubu 
arkadaşlarımızla bir kahvaltı 
programı organize ederek bir 
arada olmak istediklerini 
söyleyen okul müdürü Mehmet 
Kahveci sözlerine şöyle devam 

etti. Toplumda gazetecilerin 
saygın bir noktada olduğuna 
dikkat çeken Kahveci, 
"Toplumun aydınlanmasında 
önemli görevler yapan siz 
değerli basın mensuplarını 

kurumumuzda ağırlamak bizim 
için bir onurdur. Kurumumuza 
bugüne kadar gerek haber 
noktasında gerekse diğer 
konularda desteğini 
esirgemeyen sizlere teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca bölgemizin 
tanıtımına yaptığınız katkılarda 
tartışılmaz bir gerçektir. Sizleri 
ve bölgemizde görev yapan 
tüm basın mensuplarımızın 
gününü kutluyorum" dedi.
“EĞİTİM ÇALIŞMALARININ 
VE PROJELERİNİN 
TANITIMINA YAPTIĞINIZ 
KATKILAR TARTIŞILMAZ”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy ise 
yaptığı konuşmasında şunları 

söyledi. Değeri Basın Mensup-
larımız; “Gazetecilik mesleği 
kamuoyunu aydınlatma, haber-
dar etme ve onun yararına 
hizmet etme amacıdır. Basın; 
fikir, düşünce, haberleşme 

özgürlüğü, insan hakları ve 
demokrasinin en yılmaz savu-
nucusudur. Eğitim çalışmala-
rının ve projelerin kamuoyuna 
aktarılmasında ve bilgilendiril-
mesinde yaptığınız katkılardan 
dolayı teşekkür ederken, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Müdürlüğümüz 
çalışmalarına desteğinizin 
süreceğine yürekten 
inanmaktayım. Böylesi önemli 
bir misyonu üstlenen, tarafsız 
haber yapan ve basın meslek 
ilkelerine bağlı hareket eden 
tüm basın mensuplarımızın; 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü”nü kutlar, meslek hayat-
larında başarılar dilerim.” Dedi.

Osman KOYUNCU

Türkiye her seferinde biz Suriye'nin toprak 

bütünlüðünden yanayýzdiyor. Bunun 

manasý, eninde sonunda bizler Suriye'den 

çýkacaðýz ve þu anda bizim 

kontrolümüzdeki yerleri oranýn halkýna 

býrakacaðýz demektir. Amerika ve Rusya 

gibi ülkelerin Suriye'de uzun dönemli 

planlarý vardýr. Kimisi oradan sýcak 

denizlere inecek, kimisi petrol ve diðer 

doðal kaynaklarýný sömürecek, onlarýn 

maddi beklentileri vardýr. Türkiye'nin hiçbir 

maddi beklentisi olmamasýna raðmen 

devamlý para harcýyor. Amerika, zavallý 

Müslümanlarý kandýrýp, boþ hayaller 

peþinde koþturup, hayâli þeyler vadederek 

terör örgütlerine bulaþtýrýp savaþtýrýyor. 

Türkiye'de yaklaþýk 4 milyon Suriyeli 

yaþýyor. Yýllardýr bu insanlarla 

ekmeklerimizi bölüþüyoruz, helalý hoþ 

olsun. Türkiye niçin bu 4 milyon insandan 

40 bin kiþilik bir ordu kurdurarak bu 

insanlarýn kendi vatanlarýný 

savunmalarýna öncülük yapmýyor. Bizim 

askerlerimiz orada savaþacaðýna onlar 

kendi vatanlarý için savaþsýnlar. Biz yine 

onlara silah ve diðer maddi ve manevi 

destekleri verelim.

  Terör örgütleri elbette bizim için tehlikedir 

fakat bu teröristler dýþ güçlerin 

maþasýdýrlar. Komþunun köpeði sana 

saldýrýrsa, köpekle boðuþmadan önce 

sahibi ile konuþup köpeklerini 

baðlamalarýný saðlarsýn. Bu zamanýn en 

büyük savaþý diplomasidir ve masa 

baþýnda yapýlýr. Silah aklýn elinde, 

caydýrýcýlýk görevi görmeli. Eski diplomat, 

milletvekili ve büyükelçi Þükrü Elekdað, 

hatýralarýnda “Kýbrýs çýkarmasýndan sonra 

ABD Türkiye'ye ambargo uyguladý, 

merhum Demirel baþbakan ve Ý. Sabri 

Çaðlayangil de dýþiþleri bakaný idi. ABD 

ambargosuna karþýlýk, ABD'nin 

Türkiye'deki bütün üsleri kapatarak karþýlýk 

vermiþti ve bu durum ABD'de þok etkisi 

yapmýþtý.” Þu anda Türkiye'de 20ye yakýn 

ABD üssü vardýr. ABD bu kadar silahý 

teröristlere verdiði ve onlarý maddi ve 

manevi desteklediði zaman bu üslerin 

kapatýlmasý niçin hiç gündeme gelmedi. 

Siyasiler,iç siyasette kahraman görünerek 

hep oy alma peþindeler.Aklý baþýnda büyük 

siyasi düþünürler, Ankaraile Þam anlaþýrsa, 

bu savaþ sona erer diyorlar. Niçin bu savaþ 

bitmiyor ve bu savaþtan maddi ve manevi 

kimler nemalanýyor. Hangi ülkede yaklaþýk 

40 yýldýr terör örgütleri ile savaþýlýyor. 

Halkýn çoðu araþtýrma ehli 

olmadýðýndan,halk medya kullanýlarak 

yanlýþ yönlendirilip, alkýþlar oya 

dönüþtürülüyor. Dikkatli olmak lazým, 

gelecek nesiller ve tarih yaptýðýmýz 

hatalarýn hesabýný sorar. Çok büyük 

diplomasý silahlarýmýz vardýr, asýl olan 

barýþtýr, öncelikle bunlar kullanýlmalýdýr.  

Ýlk baþta hata yapýldý, Esad bir haftada, 

sonra bir ayda giderek denerek ABD 

planlarýna uyulduðu için bu kadar maddi 

manevi zarar uðradýk.
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 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDEKAHVECi; “TOPLUMUN AYDINLANMASINDA
ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMEKTESİNİZ”

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

ÜZDÜNÜZ BİZİ VE BİZİ SEVENLERİ 

BUGÜN AÇIKLIYOR

 AK Parti Çarşıbaşı Belediye Başkan Aday Adayı Kamuran Çalış adayların 
açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı. Çalış açıklamasında şunları 
söyledi; “1954 Belde Belediyesi 1991 ilçe belediyesi. 

Tam tamına 65 yıl sonra da 
olsa istedik ki ismi önemli 

değil Çarşıbaşı'mıza ilk defa bir 
mühendis eli değsin . Aslında 
Kötü bir amacımız yoktu. 
Çarpık yapılaşma olmasın, 
sahilimizde yaşam alanları 
olsun, saygı sevgi hoşgörü 
ortamı oluşsun. Birlik 
beraberlik içerisinde mutlu 
huzurlu yaşayalım istedik. 
Bunlar gibi her insanın görmek 

isteyeceği ve her şehirde 
olması gereken şeyleri olsun 
istedik. O nedenle 61 gündür 
maddi ve manevi olarak 
sahadaydık. Sıkılmadık el 
girilmedik gönül bırakmadık. 
Oysa Bize diyebilirdiniz ki 
boşuna uğraşmayın zaman ve 
emek harcamayın. Olmadı hiç 
doğru olmadı. Üzdünüz bizi ve 
bizi sevenleri. Yine de canınız 
sağ olsun. Kalın sağlıcakla”

CHP TONYA ADAYINI AÇIKLADI
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, CHP'nin adayı 
olarak halen belediye meclis üyesi olan Şuaib Aydın oldu.  

Aydın'ın adaylığını İYİ Parti 
Tonya İlçe Teşkilatı da 

desteklediğini açıkladı. Uzun 
zamandan beri aday belirleme 
çalışmalarını sürdüren CHP 
ilçe örgütü nihayet kararını 
verdi. İlçe Başkanı Muhammet 
Karadeniz, yaptığı açıklamada, 
“İlçe örgütü olarak birkaç 
aydan beri aday belirleme 
çalışmalarımızı sürdürdük. Bu 
arada muhalefet partileri ile de 
görüşerek fikir alışverişinde 
bulunduk. Halen Tonya 
Belediyesi Meclis Üyesi olan 
arkadaşımız Şuaib Aydın'ın 
aday gösterilmesine karar 
verdik. İYİ Parti yönetimi de 
adayımıza destek vereceğini 
açıkladı. Bugünden itibaren 
seçim çalışmalarımıza başla-
yacağız.” dedi. İYİ Parti Tonya 
İlçe Başkanı Ali Paşa Latifoğlu 
ise şunları söyledi: “İki partinin 
genel merkezinde Millet İttifakı 
kapsamında çalışmalar 

yürütülüyor. Güzel kararlar 
alınıyor. Biz de Tonya'da 
benzer bir birliktelik içindeyiz. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı İyi Parti'den 
belirlendi. Büyükşehir'de İYİ 
Parti, ilçe belediyesi seçim-

lerinde CHP'nin adayı Şuaib 
Hocamız hepimizin adayıdır” 
dedi. Halen CHP Tonya 
Belediyesi Meclis Üyesi olan 
Şuaib Aydın, Tonya'nın Sayraç 
Mahallesi'nde doğdu. Sayraç 
İlkokulu bitirdikten sonra 
ortaokul ve liseyi Tonya'da 
tamamladı. Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim Ensti-
tüsü Fen Bilgisi öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu. 
Tonya'da değişik okullarda 
öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 
Adıyaman ili Gerger Lisesi 
Müdürlüğü, Tonya Öğretme-
nevi Müdürlüğü, Şalpazarı Çok 
Programlı Lisesi Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. 2010 
yılında emekli oldu. 30 Mart 
2014 tarihinde yapılan yerel 
seçimlerde CHP'den Tonya 
Belediyesi Meclis Üyeliğine 
seçildi. CHP örgütü içinde Parti 
Okulu Parti Eğitmeni olarak 
görev yapıyor.

COŞKUN YILMAZ'A ADAY OL BASKISI

Kararın resmîleş-
mesinden sonra 

Çarşıbaşı'nda çok 
sayıda vatandaşın 
Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz'a 
ulaşarak aday olması 

yönünde baskı 
yaptıkları öğrenildi. 
Coşkun Yılmaz'ın bu 
baskılar karşısında 
kayıtsız kalamayacağı 
ve çok büyük bir 
ihtimalle aday olacağı 

belirtiliyor. Yılmaz'ın bir 
siyasi parti çatısı 
altında mı yoksa 
bağımsız olarak mı 
adaylığını açıklayacağı 
önümüzdeki günlerde 
belli olacak.  

AK Parti ve MHP ittifakının belediye başkan adaylarının 
açıklamasının ardından gözler Trabzon'un en çok 
konuşulan ilçelerden birisi olan Çarşıbaşı'nın Belediye 
Başkanı Coşkun Yılmaz'a çevrildi. 

ACUN ve SAYIN AİLELERİNİN EN MUTLU GÜNÜ

V
akfıkebir İlçemizin sevilen ve sayılan 
esnaflarından Kuyumcu Hikmet Sayın ve 
Havva Sayın'ın Trabzon da esnaflık 

yapan oğulları Yalçın ile Fatma ve Ekrem 
Acun'un kızları Merve bir ömür mutluluğa EVET 
dediler. Trabzon Zorlu Grand Hotel'de 

düzenlenen merasimde genç çiftlerin nikahlarını 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 
kıyarken Merve ile Yasin'in nikah şahitliklerini ise 
Trabzon AK Parti Milletvekili ve Çevre Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta yaptı. Genç çiftlere 
bizlerde ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Allah Teâlâ insanlara doğru yolu, hidayeti 

dünya ve ahiret mutluluğu öğretmek için 

kendi içlerinden peygamberler gönderdi. 

Peygamberler Yüce yaratıcıdan aldıkları 

emirleri insanlara aktarmakla 

görevlendirilmiştir. Fakat peygamberler 

sıradan insanlar değil Allah tarafından 

seçilmiş (Tâhir) temiz insanlardı. Bakın 

yüce Allah Kur'an-ı Kerimde Peygambere 

itaati nasıl öğretiyor:

Allah'a ve Peygambere itaat edin ki size 

merhamet edilsin.” (1) 

“Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a 

itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin 

ki) biz seni onlara bekçi göndermedik. “ (2) 

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse; 

işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet 

verdiği Peygamberlerle, Sıddıklarla, 

şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. 

Bunlar ne güzel arkadaştır.” (3)

“Öyleyse Allah'a itaat edin, Peygambere 

itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun 

ki elçimize düşen sadece apaçık 

tebliğdir.” (4) 

İbn Mesu'üd'dan rivayet edildiğine göre. 

Allah Resulü (sav) hutbe irat ettiği zaman 

şöyle buyururdu:

“…Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse 

doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan 

ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a 

hiçbir şekilde zarar veremez.” 

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, 

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.

“Size bir şey yasakladığım zaman andan 

kaçının, Bir şey emrettiğim zaman 

gücünüzün yettiği ölçüde onu yerine 

getirin.”

Ebu Hüreyre'nin naklettiğine göre, Allah 

Resulü (sav) şöyle buyurmuştur.

“Bana itaat eden, Allah'a itaat etmiştir. 

Bana isyan eden, Allah'a isyan etmiştir.

Rafi ”bin Hadic anlatıyor. Hz. Peygamber 

(sav) Medine'ye geldiğinde Medineliler 

hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah 

Resulü, ”Ne yapıyorsunuz?” diye sorunca 

onlar da, Bunu öteden beri yaparız. 

Dediler. Bunun üzerine Allah Resulü, 

”Sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı 

olur.” Buyurdu. Onlar da aşılamayı 

bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün 

verdi. Bu durumu Hz. Peygamber'e 

bildirdiklerinde o şöyle buyurdu: “Ben 

ancak bir insanım, size dininizle ilgili bir 

şey emredersem onu alın, kendi görüşüme 

göre bir şey emredersem(unutmayın ki) 

ben ancak bir insanım.”

Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, 

Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz 

çevirenler müstesna!” 

Orada bulunanlar “Ey Allah'ın Resulü, yüz 

çeviren kim? diye sorunca, Hz. Peygamber, 

”Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan 

eden yüz çevirmiş demektir.” Şeklinde 

cevap vermiştir.

Başka bir Hadisi Şeriflerinde ise:

“…Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse 

doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan 

ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a 

hiçbir şekilde zarar veremez.” diye 

buyurmuşlardır. (5)

1- Al-i İmran S.A.132 - 2-Nisa S.A.80

3- Nisa S.A.69 -  4- Maide s.A.92

5-Dib.Yay.Had.İsl.C/1 sh.517-519

ALLAH RESULÜ'NE GÖNÜLDEN BAĞLANMAK

Toplantıya Vali İsmail 
Ustaoğlu'nun yanı sıra 

Jandarma Alay Komutanı 
Tuğgeneral Halil Şen, İl 
Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Doğu Karadeniz Sahil Güvenlik 
Komutanı Ali Münir 
Gümüşbaykal, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının yöneticileri, 
kurum müdürleri ve il 
genelindeki muhtarlar katıldı.  
Toplumun ve tüm kurumların 
bağımlılıkla mücadele 
konusunda hep birlikte 
hassasiyet ve duyarlılık 
gösterdiğini ifade eden Vali 
İsmail Ustaoğlu “Uyuşturucuyla 
Mücadele konusunda sayın 
Bakanımızın da üzerinde 
sürekli ve ısrarla durduğu ve 
bizlerinde kaymakamlarla, 
güvenlik güçlerimizle birlikte 24 
saat esasına dayalı olarak en 
fazla mücadele ettiğimiz 
hususların başında uyuşturucu 
ile mücadele geliyor. 
Toplumumuzu ve geleceğimizi 
derinden etkileyen bu 
uyuşturucu olayı ailelerle 
birlikte hepimizin mücadele 
etmesi gereken bir husustur. 
Bunun için sizleri de bir aya 
getirerek bir farkındalık 
oluşturmak istedik. Duyarlılığı 
artırmak adına muhtarlarımızla 
birlikte bu mücadelede el birliği 
içinde olmak istiyoruz.” dedi.  
Çağın sinsi bir hastalığı olan 
uyuşturucunun ülkemizin 
ekonomisinin ve gelişmesinin 
önündeki büyük tehditlerden 
biri olduğunu dile getiren Vali 
İsmail Ustaoğlu “Ülkemiz, 
coğrafi konumu ve genç nüfusu 
nedeniyle uyuşturucudan 
doğrudan etkilenen ülkeler 
arasındadır. Gerek Asya'da 
üretilen ve Avrupa'ya transfer 
edilen eroin kaçakçılığında 
gerekse Avrupa'da üretilen ve 
Asya'ya sevkiyatı yapılan 
sentetik uyuşturucu ve ara 
kimyasallar kaçakçılığında 

transit ve hedef ülke 
konumundadır. Bu gerçekler 
ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz 
ki uyuşturucunun terörden 
hiçbir farkı yoktur. Uyuşturucu 
öncelikle fertlerin, akabinde 
toplumun, nihai olarak millet ve 
devletimizin bekasını akamete 
uğratacak, nesilleri tüketecek 
son derece tehlikeli bir silahtır. 
Ayrıca ülkemizin başına bela 
olan terör örgütleri, uyuşturucu 
kaçakçılığından elde edilen 
kazançla finanse edilmektedir. 
Denilebilir ki terör 
uyuşturucuyu, uyuşturucu da 
terörü beslemekte, ikisi birden 
ülkemizi tehdit etmektedir. Bu 
sebeple toplum, her zerresiyle, 

bütüncül bir şekilde, bu 
uyuşturucu terörüne karşı 
mücadele etmeli ve her an 
teyakkuzda olmalıyız.” şeklinde 
konuştu.  Uyuşturucuyla 
mücadelede muhtarlara çok 
önemli görevler düştüğünü 
belirten Vali Ustaoğlu “ 
Muhtarlarımız, devletimizin 
yereldeki gözü kulağı, iltisaklı 
olduğu mahalle ile devletimizin 
diğer kurumları arasındaki en 
kısa yolu, en güvenilir köprüsü 
ezcümle en etkili silahıdır. Bu 
sebeple siz değerli 
muhtarlarımıza, nesillerimizin 
sağlığı ve devletimizin bekası 
için büyük sorumluluklar düş-
mektedir. Sizlere güveniyorum. 
Belediyelerimiz ve kayma-
kamlıklarımız başta olmak 
üzere kapımızın her zaman 
açık olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Türkiye'nin en önemli 
meselelerinden birisi olan bu 
konunun burada konuşulup 
kalan, sonra da unutulan bir 
mevzu olmamasını, sahadaki 
çalışmalarımızı süratle ve etkili 
bir şekilde sürdürmemiz 
gerektiğini temenni ediyor, 
teşekkür ediyorum.” dedi.  
Konuşmaların ardından İl 
Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay 
Derneği Bağımlılıkla Mücadele 
konusunda sunum yaptılar.   

ÇARŞIBAŞI iYi PARTi 
ADAYINI AÇIKLAYACAK

HALKIMIZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR 

Kurt açıklamasında şunları 
söyledi: “Tonya AK Parti 

Belediye Başkan Aday 
Adaylık süreci boyunca 
halkımız bize büyük bir 
teveccüh gösterdi, bağrına 
bastı. Halkımızın bize 
gösterdiği bu samimiyet ve 
teveccüh önünde saygıyla 
eğiliyorum. “Bizim Veysel” 
olarak çıktığım bu yolda 

elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık. Tonyalı'ya 
alternatif sunduk. Gönül bağı 
kurduk. Proje takdim ettik. 
Sıkılmadık el bırakmadık. Biz 
gereğini yaptık. Halkımızın da 
gereğini yapacağına inanı-
yorum. “Bizim Veysel” olarak 
her zaman ve her yerde 
halkımızın yanında, emrinde 
ve hizmetinde olacağım.”

CHP'nin desteğini alan İYİ Parti 
Çarşıbaşı'nda eski Belediye 
Başkanı Mehmet Turan ile 
seçime girecek. İYİ Parti 

Çarşıbaşı'nda Cumartesi günü 
düzenlenecek olan aday tanıtım 
töreni ile Mehmet Turan'ın 
adaylığını açıklayacak.

Çarşıbaşı'nda İyi Parti'nin adayının kim olacağı sorusu yanıtını buluyor. 

F
atih Yılmaz adayların 
açıklamasının ardından 
bir açıklama yaparak 

aday olacağının mesajını 
verdi. Yılmaz'ın açıklaması 
şöyle; “Kıymetli Şalpazarlı 
hemşehrilerim. Öncelikli ve tek 
hedef olarak Şalpazarı'na, siz 
saygıdeğer Şalpazarlılara 
hizmet etmem adına, 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak olan 
mahalli idareler seçimi için 
Şalpazarı belediye başkan 
aday adaylığım süresince 
gerek sosyal medya 
aracılığıyla, gerekse ikili 
görüşmelerimizde her türlü 
desteğini esirgemeyen siz 
değerli gönül dostlarıma son-
suz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kıymetli hemşehrilerim, 
belediye başkan adayı olarak 
yola çıkmamdaki en büyük 
neden, bu güzel ilçemizin 
hizmet anlamında, kalkınma ve 
altyapı noktasında layık olduğu 

seviyeye çıkmasında rol 
üstlenmekti. Bugün yaşadı-
ğımız süreç itibariyle seçmen 
kardeşlerimizin beklentileri, 
sükut-u hayale uğramış gibi 
görünse de bizler, şahsım ve 
Şalpazarı'na gönül vermiş yol 

arkadaşlarımla bu güzel 
ilçemizi kalkındırma 
görevinden asla feragat 
etmiyorum ve etmeyeceğim. 
Şalpazarı'nda hoş bir seda 
bırakma azmim, gayretim siz 
kıymetli hemşeh-rilerimle 
oluşturacağımız sinerjiyle 
vücut bulacaktır. İradeniz ve 
tercihiniz benim için 
saygıdeğerdir. Yeter ki 
iradeler, yersiz dayatmalarla 
yok sayılmasın. 
Şalpazarı'mızın geri 
kalmasına, Şalpazarı'mızın 
kalkındıramayanlara kayıtsız 
kalmayacağımızı özellikle 
ifade etmek istiyorum. Geri 
kalmış-lığın, yerinde 
saymanın Şalpazarı'nın kaderi 

olmadığını haykırmak için 
sizlerle birlikte kolları 
sıvamanın şimdi tam da 
vaktidir. Şimdilik hepinizi saygı 
ve hürmetle selamlıyor, Allah'a 
emanet ediyorum” dedi. 

FATiH YILMAZ ADAY OLUYOR
AK Parti Şalpazarı Belediye Başkan Aday Adayı Fatih 
Yılmaz'ın yerel seçimlerde aday olacağı öğrenildi. Fatih 
Yılmaz'ın bağımsız mı yoksa bir siyasi parti çatısı altında mı 
seçime gireceği önümüzdeki günlerde netleşecek. 

Tonya AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Veysel Kurt 
adayların açıklamasının ardından bir açıklama yaptı. 

OY TAŞIYANLARA
ŞOK

31 Mart yerel seçimleri öncesi 
bölgelerde seçmen hareketinin 
olduğu ve bu hareketin muhtarlık 
seçimlerini etkilemeye yönelik 
olarak yapıldığı yönünde çıkan 
haberler üzerine YSK'den bir 
açıklama geldi.

SK'dan yapılan açıklama Ygöre, beyan ettiği yerde 
oturmadığı belirlenen 
seçmenlerin kaydı donduru-
lacak.  Açıklamada, "4-17 Ocak 
2019 tarihleri arasında 
muhtarlık bölgesi askı listeleri 
güncelleştirilmek üzere askıya 
çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat 
sonucunda beyan edilen 

yerleşim yerinde oturmadığı 
belirlenen seçmenlerin kayıtları 
dondurulacak olup, bu durumda 
olan seçmenler askı süresi 
içinde gerçek yerleşim yerlerine 
kayıtlarını aldırmadıkları takdir-
de önceki yerleşim yerinde de 
oy kullanamayacaklardır. Bu 
nedenle; seçmenlerimizin 
gerçek yerleşim yerlerinde 

kayıtlı olmaları, oy kullanma 
yetkileri bakımından yasal 
zorunluluktur" denildi.

VALİ USTAOĞLU İL GENELİNDEKİ 
MUHTARLARLA TOPLANTI YAPTI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu il genelindeki tüm mahalle muhtarlarıyla 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
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Başkan Somuncuoğlu,10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısı ile Trabzon ve Giresun 
illerinde görev yapan basın 
mensuplarının gününü kutladı.
“GAZETECİLİK, 
GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR 
MESLEKTİR.”
Gazetecilerin, toplumun 
gelişmişlik düzeyini belirleyen 

önemli aktörler olduğunu ve 
haber alma özgürlüğünün 
teminatı olduklarını belirten 
Başkan Somuncuoğlu, “ 
Gazetecilik, gerçekten önemli 
bir meslektir. Fedakârlık ve 
sorumluluk isteyen bir özelliği 
vardır. Ülkemizde ve dünyada 
birçok gazeteci çok zor şartlar 
altında görevini yerine getire-
rek kutsal bir görev uğruna 
emek vermektedirler. Burada 
kimseye bağımlı olmadan, 
özgürce, dürüst ve tarafsızca 
haberlerin kamuoyuna ulaştırıl-
ması önem taşımaktadır. 
Gecegündüz demeden, her 
iklim şartında halkı bilgilendir-

mek adına haber peşinde olan 
gazeteciler, son derece zor ve 
meşakkatli bir görevi icra et-
mektedirler. Bir nevi amme hiz-
meti de gören basın mensupla-
rı, biz kamu yöneticileri ile halk 
arasında köprü vazifesi de 
görmektedir. Bu düşüncelerle, 
vatandaşlarımızın gözü, kulağı 
ve sesi olma ve kamuoyunun 

haber alma hakkında katkıda 
bulunma görevini ilkeli, 
tarafsız, sorumlu gazetecilik 
anlayışı içerisinde başarıyla 
yerine getirmekte olan tüm 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü 
kutluyorum. Başta görevi 
başında olmak üzere Hakk'ın 
rahmetine kavuşan tüm 
gazetecilere rahmet, çalışan 
gazetecilere ise aileleriyle 
birlikte hayırlı, huzurlu ve 
başarılı bir ömür dilerim.” dedi.
“BASIN ÖNEMLİ BİR KONU 
VE ÜLKEMİZDE DÖRDÜNCÜ 
GÜÇTÜR.”
Eynesil Kaymakam Mustafa 

Temiz'de konuşmasında; 
“Basınımızın çok değerli 
çalışanları, hepiniz ilçemize 
hoş geldiniz. Bu gün burada 
toplanmamıza vesile 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
olmasıdır. Belediye 
Başkanımız böyle bir yemek 
tertip etti, ben kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bir teşek-
kürde şu an içinde bulunduğu-
muz işletme sahibine ve çalı-
şanlarına teşekkür ediyorum. 
Böyle güzel bir ortam bize 
hazırladıkları için. Basın önemli 
bir konu ve ülkemizde dördün-
cü güçtür. Doğru, tarafsız bilgi-
yi vatandaşımıza ulaştırmak en 
büyük göreviniz. Bu manada 
çok önemli bir görev üstleniyor-
sunuz. Ben tüm çalışan başarı-
lar diliyorum” diyerek gazeteci-
lerin gazeteciler gününü kutla-
dı.  Yemek sonrası Yemek 
duasını Eynesil İle müftüsü 

Yılmaz Çelik yaparken, Eynesil 
Belediye Başkanı Coşkun 
Somuncuoğlu Gazetecilere 
hediye dağıttı.
 “KURANI KERİM VE 
BAYRAK HEDİYE ETTİ”
 Hediyeleri dağıtmadan önce 
Gazetecilere kısa bir konuş-
mada daha bulunan Başkan 
Somuncuoğlu “Gazeteci 
olduğunuz için gittiğiniz 
davetlerde size bir kalem, bir 
ajanda hediyesi verilmiş olabilir 
ama biz size maneviyatımızın 
ve milli duygularımızın bir 
ifadesi olarak Kuranı Kerim ve 
Türk Bayrağı hediye etmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN SOMUNCUOĞLU
GAZETECİLERİ AĞIRLADI
Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü nedeniyle Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti 
Üyeleri ve bölgedeki gazeteciler kutlama programı düzenledi.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ TRABZON'DAN
İnsan Hakları Eşitlik Kurumunun Yarışmasında Türkiye üçüncüsü 
olan Trabzon Çimenli İlkokul Öğrencisi Damla Şahin'i Vali Ustaoğlu, 
yarışmadaki başarısından dolayı öğrenciye hediye takdim etti.

Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, İnsan Hakları 

Eşitlik Kurumu'nun Türkiye 
genelinde düzenlediği 'Anne, 
Baba ve Yaşlı Hakları” konulu 

yarışmasında Türkiye üçüncüsü 
olan Trabzon Çimenli İlkokul 
Öğrencisi Damla Şahin'i, 

ailesini ve  İnsan Hakları Eşitlik 
Kurumu yöneticilerini kabul etti. 
Görüşmeye İnsan Hakları Eşit-
lik Kurumu kurul üyesi Mehmet 
Emin Genç, İl Milli Eğitim 

Müdürü Hızır Aktaş,  Çimenli 
İlkokulu yöneticileri, öğrenci ve 
ailesi  katıldı. Ziyarette  Vali 

Ustaoğlu,  Türkiye genelinde 
Trabzon'dan yarışmaya katılıp 
dereceye giren Çimenli ilkokul 
öğrencisi Damla Şahin'i tebrik 
ederek başarılar diledi. Vali 

Ustaoğlu, yarışmadaki başarı-
sından dolayı öğrenciye hediye 
takdim etti.
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V
akfıkebir Büyükliman 
Aile Sağlığı Merkezi 
Aile Hekimi Dr. Zafer 

Kamiloğlu, "Araştırmalar, kalp 
krizlerinin kış aylarında diğer 
mevsimlere göre 2-3 kat daha 
fazla olduğunu ve daha 
ölümcül seyrettiğini 
gösteriyor" dedi. Kış aylarında 
solunum yolu enfeksiyonları 
ve grip daha sık görülüyor 
çünkü kalorili yiyeceklerin 
tüketimi artıyor, bu kaloriler 
yeterince harcanamıyor ve 
güneşle temas azalınca da 
hormonal değişimler ortaya 
çıkıyor. Bunun yanı sıra soğuk 

hava, damarlardaki büzülme ve spazm riskini artırıyor. Vücut, 
mevcut ısısını korumak üzere cilde daha az kan gönderiyor 
ve bunu da tüm damarlarda, özellikle cildi besleyen 
damarlarda büzülme oluşturarak yapıyor. Bu büzülme 
otomatik olarak tansiyonun yükselmesine yol açıyor. Özellikle 
sabah saatleri; kan akışkanlığındaki değişim, hormonal 
faktörler, tansiyonun daha yüksek olmasının etkisiyle kalp 
krizlerinin en sık görüldüğü saatler olarak biliniyor.
"DIŞARI ÇIKARKEN YÜZÜNÜZÜ ATKIYLA ÖRTÜN"
Dr. Zafer Kamiloğlu, soğuk havanın tetiklediği yüz felcini 
anlattı: "Mimikler istendiği gibi yapılamaz. En çarpıcı bulgu 
hastanın göz kapağını kapatamamasıdır. Bazı hastalarda tat 
duyusunda azalma, sese karşı hassasiyet oluşabilir. 4-6 hafta 
içinde çoğu zaman düzelen bu hastalara kortizon tedavisi 
uygulanmalıdır. Sakız çiğnemenin olumlu bir etkisi yoktur."
"ASTIM HASTALARI, DIŞARI ÇOK ÇIKMAYIN"
Dr. Kamiloğlu: "Soğuk havalar, astımı olan hastaların bronş 
daralmasını tetikler. Buna bağlı olarak daha erken yorulma 
görülür. Soğuk havalarda çok gerekmedikçe dışarı 
çıkmamaları önerilir. Çıkılacaksa, uygun giyinmek, sıvı 
tüketmek ve düzgün beslenmek, hareketsizlikten kaçınmak 
gerekir. Özellikle yüz ve ağız-burun bölgesinin sıcak tutulması 
önerilir."
"SICAK SUYLA BANYO YAPMAK CİLDİ KURUTUYOR"
Dr. Zafer Kamiloğlu: "Cilt kuruluğu özellikle kışın artar. Yaş 
ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından, kuruluk 
yakınması sıklaşır. Aşırı güneşte kalma, sık banyo yapma, 
uzun süreli su teması ve soğuk hava ciltte nem kaybına 
neden olur. En sık kol ve bacaklarda görülmekle beraber 
vücudun her yerinde oluşabilir. Aşırı kuruluk; deri yoluyla 
bulaşan enfeksiyonları tetikler. Dedi.

DR. KAMİLOĞLU, 

E
rdoğan'ın 
konuşmasından Kısa 
Özetler;

31 Mart seçimlerinde de 
Trabzon'un yine kendine, 
asaletine yakışanı yapacağına 
inanıyorum. 31 Mart'tan sonra 
da AK Parti'nin hizmet 
siyasetinin kesintisine izin 
vermeyeceğiz. 3-5 oy daha 
fazla almak için hiçbir zaman 
popülizm batağına batmadık. 
Gerçekleştiremeyeceğimiz 
hiçbir vaadi sırf laf olsun diye 
seçim meydanlarında 
dillendirmedik. Birileri gibi 
seçimlerde birkaç oy fazla 
alabilmek için polisimizin, 
askerimizin hayatına kast eden 
çetelerle işbirliğine gitmedik. 
Şu anda bu çetelerle kim 
işbirliği halinde biliyorsunuz 
değil mi? Milli iradenin üzerinde 
hiçbir güç tanımadan Türkiye'yi 
hedefleri ve hayalleri ile 
buluşturmanın kavgasını 

verdik. CHP ve benzerleri gibi 
cumhuriyet adına cumhur 
düşmanlığı yapanlardan asla 
olmadık. Sadece kendi 
seçmenimizi, sadece bize oy 
verenleri değil 81 milyonun 
tamamını kucakladık. Hiç 
kimsenin hayat tarzına, 
giyinişine, terörü kutsamadığı 
sürece siyasi görüşüne 
müdahale etmedik.
"DEMOKRASİMİZİ 
GÜÇLENDİRDİK."
Can çıkar huy çıkmazmış. 
Bunlar da yalan siyasetine 
devam ediyorlar. Bunu 
kurumsal hale getirmeye 
başladılar. Partinin başındaki 
zatın yalanlarını finanse etmek 
için ortak bütçe oluşturmuşlar. 
Bir alanda maalesef arzu 
ettiğimiz değişimi 
gerçekleştiremedik. 
Ülkemizdeki muhalefetin 
zihniyeti. Onda başarısız olduk. 
Ne yazık ki siyasi ana 

muhalefet partisi tek 
parti devrinin faşist 
anlayışından bir türlü 
çıkamamıştır. CHP 
alışkanlıklarını değiştir-
meyi başaramadı. Bu 
parti maalesef 1940'lara 
takılıp kalmıştır. Bugüne 
kadar partimiz ve 
şahsım adına attıkları 
iftiraların tamamı boşa 
çıktığı halde alışkan-
lıklarını terk etmiyorlar. 
Onlarca kez tazminata 
mahkum oldular. Kimi 
zaman FETÖ'cülerin, 
ajanlık yapan sözde 
gazetecilerin servis 
ettiği dökümanlarla 
üzerimize geldiler. Her 
seferinde attıkları 
iftiraların altında 
ezilmekten kurtula-
madılar. CHP'liler bir 
araya gelmişler, partinin 
başındaki zatın 
tazminatlarını ödemek 
için ortak bütçe 
oluşturmuşlar. Şu anda 
bir milyonun üzerinde 
verilen tazminatlar var. 
Biz de avukatlarımıza 
diyoruz 'sizin olsun, 
yeter ki siz bunları 
tazminata mahkum 
ettirin.' Hakaret etmek 

yerine fikir üretseler bundan 
herkes karlı çıkacak.  Vaktimizi 
CHP'nin başındaki zatın 
yalanlarına cevap 
yetiştirmekten ziyade ülkemizin 
yararına işlerle harcamak 
istiyoruz. Yalan destekleme 
fonu oluşturan CHP'nin yine 
iftira, hakaret, gerilim oluştu-
racağı anlaşılıyor. 31 Mart'ta 
cumhur ittifakının karşısında 
yine tarihi bir hezimet 
yaşayacaktır. Bu seçim 6 Nisan 
halk oylaması ile başlayan 
tarihi dönüşüm sürecinin son 

halkasını oluşturacaktır. AK 
Parti üyelerinin 504 bininin 
seçmen kütüklerinde kaydını 
bulamadık. Bir önceki seçime 
göre ilçe değiştiren 1,5 milyon 
içinde 220 bin AK Parti üyesi 
var. Bu seçimde bir milyon gen-
cimiz ilk defa oy kullanacak. 
Seçmen kütüklerinde isimleri 
yer almayan üyelerimizin 
adreslerini bulup kayıtlarını 
yaptıracaksınız. Oy verme 
hakkı kazanan her gencimize 
ulaşıp onları hakları konusunda 
bilgilendirip partimizde siyaset 

“SOĞUK HAVANIN 
TETİKLEDİĞİ HASTALIKLAR”

Gece nedeniyle davul, 
zurna eşliğinde horon 

ekibinin oluşturduğu korteje 
ilçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, VAKDER Başkanı Zülküf 

Çavdar, ilçe halkından kadınlı-
erkekli kalabalık bir grup 
katılarak Şadırvan önünden 
başlayan yürüyüş 14 Şubat 
Kurtuluş Caddesi ve Gülbahar 
Hatun Caddesi boyunca 

devam ederek festival alanında 
yürüyüş sona erdi. 
Sunuculuğunu Emine Şaffak'ın 
yaptığı Kalandar gecesinde 
davul-zurna eşliğinde horon 
oynandı büyük bir Kalandar 

ateşi yakıldı.  Katılımcılara çay 
ikram edildi. Gençler daha 
önceleri yaşanan gelenek 
gereği evlerin kapılarını 
tıklayıp, kapı açıldığında kim 
olduğunu belirtmeden evden 

içeri çenti/torba attılar. Ev 
sahipleri bu çenti/torbalara 
meyveler koyup sahiplerine 
iade ettiler. Bu eylem gece 
boyunca devam etti. VAKDER 
Başkanı Zülküf Çavdar, bu 

etkinliği gelecek yıllarda da 
düzleyeceklerini söyledi. Eskiyi 
bu günlere taşımak ve 
gelenekleri yaşatmanın güzel 
bir olay olduğunu, birlik ve 
beraberliğe ulusumuzun çok 
ihtiyacı olduğu bir dönemde 
geleneklerimizi gündeme 
getirip yaşamak çok daha 
anlamlı olduğunu belirten 
gazeteci/yazar Hikmet Aksoy, 
Osmanlı döneminden Tanzimat 
dönemine kadar hicri takvim 
kullanıldığını belirtti. Aksoy, 
1926-27 yılına kadar Rumi 
takvim kullanıldı daha sonrada 
bu günkü takvimler 

kullanılmaya başlandı. Miladi 
takvim ile hicri takvim arasında 
on üç günlük fark var. Biz 
yılbaşını miladi takvim olarak 
on üç gün önce kutladık. 
Gençler daha önceleri yaşanan 
gelenek gereği evlerin kapıla-
rını tıklayıp, kapı açıldığında 
evden içeri çenti/torba atar-
lardı. Ev sahipleri bu çenti/tor-
balara meyveler koyup sahip-
lerine iade ettiler. Bu geleneği 
yaşatmak Vakfıkebir için bir 
ihtiyaçtı. Bazı yanlış anlamalar 
var bunlara mahal vermeme-
miz gerekir dedi.  Kalandar 
Gecesi horon ekibinin gösteri-
sinden sonra ateş etrafında 
halkında katılımıyla 

Davul/zurna ve kemençe 
eşliğinde horon oynanarak 
“Kalandar Hatırası” afişinin 
önünde fotoğraf çekiminden 
sonra gece sona erdi.

VAKFIKEBİR'DE "KALANDAR GECESİ" 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Merkezi Vakfıkebir'de bulunan Vakfıkebir Kültür ve Yardımlaşma Derneği (VAKDER) unutulmaya 
başlanan Rumi yılbaşı "Kalandar Gecesi" için festival alanında ateş yakıldı ve program düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hayri Gür Spor 
Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Belediye 
Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda konuştu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
TRABZON'DA KONUŞTUTRABZON'DA KONUŞTU



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
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Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
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Yusuf SAĞLAM
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Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

DR. KAMİLOĞLU; “SOĞUK HAVANIN 
TETİKLEDİĞİ HASTALIKLAR”

KAHVECi; “TOPLUMUN AYDINLANMASINDA 
ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMEKTESİNİZ”

TARIMA DESTEK İÇİN 
TEŞEKKÜR ETTİLER

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

Vakfıkebir Büyük-
liman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi 
Dr. Zafer Kamiloğlu, 
kalp krizinden cilt 
kuruluğuna kışın artış 
gösteren hastalıkları 
ve bunlardan korun-
ma yollarını anlattı. 
İşte soğuk havaların 
tetiklediği hastalıklar 
ve alınacak önlemleri. > Abdulkadir AYNACİ 7'de

Fiskobirlik Genel Başkan Yardımcısı İrfan Çakar, 
Fiskobirlik Vakfıkebir Müdürü İlhan Altıntaş, Fındıkta 
İyi Tarım Uygulamaları Projesini yürüten Ziraat Mühen-
disleri Özkan Aktaş, Ayşenur Mısır ve fındık üreticileri 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek İyi Tarım Uyumalarına 
verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. 

> Sadık AYDIN 3'de

10 Ocak Gazeteciler günü dolayısı ile Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli Müdürü Mehmet Kahve'cinin organize 
ettiği kahvaltıya bölgede gazetecilik yapan basın mensupları katıldı.

> Sadık AYDIN 4'de


