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KEBİR, TÜRKİYE'NİN GURURU
EN DEĞERLİ ARMAĞAN “23 NİSAN’I” COŞKU İLE KUTLADIK 

GÜVEN TİCARET ÜÇÜNCÜ BELLONA MAĞAZASINI AÇTI

> Sadık AYDIN 4'de

ANKARA TRABZON GÜNLERİ
Ankara Atatürk Kültür Merkezinde başlayan Trabzon Tanıtım 
Günleri 18-21 Nisan 2019 tarihleri arası gerçekleştirildi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik-Çocuk Bayramının ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin Açılışının 99. Yıldönümü Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu'nda yapılan törenle kutlandı. 

Vakfıkebir Güven Ticaret Koll. Şti. Vakfıkebir Büyükliman 
Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesinde 3700 m2 alan üzerinde
3. Bellona mağazasını müşterilerinin hizmetine açtı. 

Ankara'da düzenlenen Trabzon 
Günleri'nde en çok ilgi gösterilen 

stantlardan biri de Kebir oldu.

18-21 Nisan tarihleri arasında Ankara'da 
düzenlenen Trabzon Günleri'nde Kebir 
firmasına yoğun ilgi gösterildi.İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili 

Hüseyin Örs, eski Bakanlardan İsmet 
Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Rektörü Cevdet Erdöl, siyasiler, bürok-
ratlar, iş dünyasından ve spor camiasın-
dan önemli isimler standı ziyaret etti.

> Sadık AYDIN 4'de

GÜVEN TİCARET KOLL. ŞTİ.
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Ahmet KAMBUROĞLU

TRABZON

GÜNLERİ VE...

KEBÝR, TÜRKÝYE'NÝN GURURU

iyaretçilerin ilgisinden dolayı Zmemnuniyetini dile getiren 
Kebir Genel Müdürü Yılmaz 
Karadeniz, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 
başkenti olan Ankara gibi önemli bir 
şehirde, geleneksel bir hale gelen 
Trabzon Günleri'nde olmak bizleri 
mutlu etti. Trabzon öylesine büyük 
bir şehirdir ki sadece Türkiye'de 
değil dünyanın neresine gitseniz, 

hemşehrileriyle bu kadar birlik 
olabilir. Gittiği her ortamda da uyum 
sağlayabilir. Dört gün boyunca 
burada kıymetli hemşehrilerimizin 
ve şehrimizi merak eden Ankara'da 
yaşayan vatandaşlarımızı 
ağırlıyoruz. Trabzon tarafından 
başlatılan bu geleneğin her yıl daha 
genişleyerek tekrarlanması çok 
güzel bir olay. Kebir ailesi olarak 

bizde Türkiye'nin her noktasında 
lezzetlerimizi onlarla buluşturmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Standımıza 
gelen tüm hemşehrilerimize 
siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, 
yöneticilerimize teşekkür ediyoruz'' 
ifadelerini kullandı. Standı ziyaret 
eden Trabzonlu ve diğer 
şehirlerden gelen siyasetçiler ve 
bürokratlarda Kebir'in tüm 

Türkiye'de aranan bir lezzet ve her 
şehirde kolayca ulaşılabilir 
olmasından duydukları 
memnuniyeti dile getirirken 
Trabzon'dan doğup tüm Türkiye'ye 
ulaşan ve hatta ülke sınırlarını da 
aşan Kebir markasını bu günlere 
getiren başta yönetim kurulu olmak 
üzere tüm Kebir ailesine 
teşekkürlerini ilettiler.

BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Vakfıkebir Ramada Otel'de 

düzenlenen toplantıda konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Seçim dönemi 
geride kaldı. Halkımız sandık 
başına giderek tercihlerini ortaya 
koymuştur. Bizler büyük bir aileyiz. 
Bundan önce olduğu gibi bundan 
sonrada birbirimizin acı ve tatlı gün-
lerinde yanında olacağız. Aramızda 
kırgınlıklara, küskünlüklere yer 
vermeyelim. Geçtiğimiz 5 yıl 
içerisinde çok uyumlu bir çalışma 
dönemi geçirerek çok güzel hizmet-
lere imza attık. Ayrım yapmadan 
ihtiyacı olan her noktaya bir prog-
ram çerçevesinde hizmet götürme 
gayreti içerisinde olduk.  İnşallah 

bundan sonrada birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu dönem 
halkımızın beklentileri doğrultusunda 
daha çok sosyal projelere ağırlık 
vereceğiz” diye konuştu.  Toplantının 
ardından bir önceki dönemde görev 
yapan muhtarlara verilmek üzere 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Muhammet Balta tarafından 
hazırlatılan plaket ve hediyeler, yine 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve 
Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir tarafından verildi. Kendile-
rine yapılan bu jest karşısında 
oldukça duygulanan muhtarlar 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya teşekkür ettiler.

Çocukların önleyici hizmetlere 
yönelik farkındalıklarının 
arttırılmasını sağlamak amacıyla 

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutan-
lığı Trafik Timleri sorumluluk 

bölgesinde bulunan okullara 
ziyaretler gerçekleştirildi. Önleyici 
güvenlik hizmetleri kapsamında; 
sistematik bir şekilde çocuklarımızın 
güvenliğinin sağlanması, suça 

sürüklenmelerinin veya kaybolma-
larının önlenmesi, çocuklarımızın 
bedensel, zihinsel ve ruhsal 
gelişimlerini sağlıklı bir şekilde 
tamamlamaları amacıyla Vakfıkebir 
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik 
Tim ekipleri sorumluluk bölgesinde 
bulunan okullar ziyaret edilerek, 
farkındalık oluşturmak maksadıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlediler. 

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutan-
lığınca, sorumluluk bölgesinde huzur 
ortamının sağlanması maksadıyla, 
vatandaşlarımızın ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının da katılımıyla 
toplum destekli kolluk anlayışı ile 
emniyet ve asayiş hizmetlerine 24 
saat esasına göre aralıksız olarak, 
azim ve kararlılık içerisinde devam 
edilmektedir denildi.

JANDARMA'DAN  "ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE" UYGULAMASI

Vakfıkebir İlçe 
Jandarma 

Komutanlığı,
Çocukların 
güvenli bir 

ortamda eğitim 
öğretim 

hayatlarına 
devam 

etmelerini 
sağlamak.

18-21 Nisan 2019 tarihinde başlayan, 
Ankara Trabzon Günlerini geri bıraktık...
4 gün boyunca bulunduğumuz Ankara'da, 
güzel günler yaşadık...
Bizlerle sonsuz ilgilenen Milletvekillerimiz 
Muhammet Balta ve Hüseyin Örs'e, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
Ayvazoğlu'na, buradan bir kez daha 
teşekkür etmek isterim...
Bu yılda yoğunluk geçen yıla göre hemen 
hemen aynı idi...
İnsanlar beklentilerini karşıladılar...
Ankara'da yaşayan insanlar, Vakfıkebir 
Ekmeğini talep ettiler...
Ankara'da dört gün boyunca 5000 adet 
Vakfıkebir Ekmeği satıldı. Çok güzel bir 
rakama ulaştı. Buradan anlaşıldığı gibi 
insanlar Bir Dünya Klasiği olan orijinal 
Vakfıkebir Ekmeği istiyorlar...
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Fırıncılar Derneği Başkanı Davut 
Kutoğlu, Ankara Vakfıkebirliler Derneği ve 
Kebir Süt, Ankara'da Vakfıkebir Ekmeğini 
insanlarla buluşturdular...
************************
"GÖRÜNTÜ BÖYLE"
23 Nisan günü AK Parti'li Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
belediye meclis üyeleri, yeni seçilen 
muhtar ve seçime girmeyen muhtarlarla 
bir araya gelerek, kahvaltı yaptılar...
Oturma düzeni ile ilgili bir eleştiri yapmak 
istiyorum...
AK Partili Ahmet Salih Birincioğlu, MHP'li, 
CHP'li ve İyi Parti'li meclis üyeleri 
muhtarlarımızla yan yana otururken, 
diğer meclis üyeleri ise belediye 
başkanının sağ ve sol tarafında oturma 
düzeni aldılar...
Neden biz kendimizi ötekileştirmeye 
çalışıyoruz...
Birlik isek hep beraber karışık bir 
düzende oturmalıyız, düşüncesindeyim...
Bir diğer ince ayrıntı ise, AK Parti'li 
belediyenin, neden AK Parti İlçe 
Başkanının yemekte olmaması idi...
Acaba çağırılmadı mı?
Sonuçta baktığımızda oradaki AK Parti'li 
belediye başkanı ve meclis üyeleri birdir. 
Seçim müddetince hep beraber 
çalıştılar...
Acaba şimdi ne değişti?
Seçim bitti, herkes yerini aldı gibi mi 
oldu...
Görüntüye bakıldığında öyle gibi 
duruyor...
Bir diğer ayrıntı ise; 22 Nisan günü 
Vakfıkebir Belediyesi'nde, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
olmasından dolayı, öğrencimize başkanın 
koltuk devri yapıldı...
Çok güzel bir uygulama, buradan emeği 
geçenleri kutluyorum, öğrencilerimiz 
adına...
Bu devir teslim töreninde de, AK Parti'li 
İlçe Başkanı yoktu...
Bir dönem önceki ilçe başkanı, şimdiki 
belediye meclis üyesi oradaydı...
Biz Vakfıkebir'de her zaman şunu gördük 
ve izledik...
Her ne olursa olsun, bir önceki ilçe 
başkanı, her zaman belediye başkanının 
yanında idi. Bir yere gidilecekse hemen 
haberdar edilip, her yere beraber 
gidilirdi...
Biz Vakfıkebir'de bunu gördük...
Şimdi geldiğimiz noktada, görüntü 
böyle...



Büyükliman
Postası 3 26.04.2019GÜNDEM

nkara'da bu yıl 14.'sü Adüzenlenen Trabzon 
Günlerine Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turhan, Ankara 
Valisi Vasip Şahin, AK Parti 

Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Bahar 
Ayvazoğlu, Salih Cora, İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs,  CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, AK Parti Giresun 
Milletvekil Cemal Öztürk, AK 
Parti Zonguldak Milletvekili 

Polat Türkmen, AB 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Akçaabat Belediye Başkanı 

Osman Nur Ekim ile İlçe 
Kaymakamları, İlçe Belediye 
Başkanları ile çok sayıda üst 
düzey bürokrat ve vatandaşlar 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından 
başlayan program daha sonra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın gönderdiği mesajın 
okunmasıyla devam etti.  
Ankara Trabzon Tanıtım 
Günlerinde sırasıyla Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, AB 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, , Ak Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu konuşma yaptılar. 
Trabzon Tanıtım Günleri 4 gün 
boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

ANKARA TRABZON GÜNLERÝ
Trabzon'un yöresel ürünlerinin, tarihinin, el sanatlarının ve kültürel mirasının sergilendiği Ankara Trabzon tanıtım Günlerine 18 ilçe katıldı.



Büyükliman
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B
üyükliman Havzasında 6. 
Mağaza ve 3. Bellona 
mağazasını gururla 

açmanın onurunu yaşayan 
Güven Ticaret Koll. Şti. 
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesindeki Bellona 
mağazasının açılışını 
gerçekleştirdi. Törende açılış 
konuşmasını Güven Ticaret 
Koll. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Güven yaptı.  
Selim Güven; “Bu günde bizleri 
yalnız bırakmayarak açılışımıza 
teşrif eden siz değerli 
misafirlerimize teşekkür 
ediyorum. Güven Ticaret Koll. 
Şirketi olarak İnşallah daha 
güzel, daha mutlu gelecek 
günlere hep beraber sizlerle 
yatırımlar yaparak, istihdamlar 
oluşturarak halkımıza yararlı bir 
şekilde devam ederiz diyorum. 
Çok sevdiğim Vakfıkebir'e 3 bin 
700 metrekarelik bir mağazayı 
hayata geçirmenin mutluluğunu 
ve onurunu yaşıyorum. Bugün 

açılışını yapmış olduğumuz 
Bellona Mağazamızın ilçemize, 
Trabzon'umuza ve bölgeye 
hayırlı hizmetler sağlamasını 
Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyor 
hepinizi saygıyla selamlıyorum 
dedi.” BOYDOK Holding Bayi 
Yapılandırma ve Perakende İş 

Geliştirme Müdürü Oğuzhan 
Severcan konuşmasında, 
“Bellona ürün kalitesi ve 
çeşitliliğinin yanı sıra satış ve 
satış sonrası hizmetleri ile 
mutlak müşteri memnuniyetini 
sağlamayı kendine ilke edinmiş 
ve tüketici dostu bir marka 

olmayı başarmıştır. Bellona 
genç, dinamik ve yenilikçi bir 
marka olarak ev modası 
konusundaki uzmanlığını art 
arda açtığı yeni mağazaları ile 
tüm Türkiye'ye sergilemektedir. 
Bu Bellona ailesi olarak en 
büyük kazancımızdır. Türkiye'yi 

saran ev modasını yansıtan 
dev mağazalarımızda, 
müşterilerimize en kaliteli 
ürünleri en son tasarımlarla 
ulaştırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Büyük başarılar elde 
eden Bellonayı önümüzdeki 
dönemde daha büyük başarılar 
beklemektedir dedi. Kendine 
özgü başarılı tasarımları ile Ev 
Modasının öncülüğünü 
üstlenen Bellona, değişen 
yaşam koşullarına göre 
çizgisini, ürünlerini ve hizmet 
anlayışını sürekli geliştirerek ev 
dekorasyonunda yeni trendleri 
belirliyor. Dünya standart'ında, 
kaliteli, estetik ve modern 
yaklaşımı ile oturma 
gruplarından panel mobilyaya, 
yataktan ev tekstil ürünlerine, 
aksesuar ürünleriden halı 
koleksiyonu ve bahçe 
mobilyasına kadar tüketici ile 
buluşturuyor. Bellona, genç, 
modern ve dinamik bir marka 
olarak mobilya sektörünün 

öncü firmaları arasında yer 
alıyor. Hayatı daha keyifli 
kılmayı amaçlayan ev modası 
yaklaşımını Türkiye çapında 
yaygınlaştırmayı hedefleyen 
Bellona, evi tamamlayan zevkli 
her çeşit ürünü bir bütünlük 
içinde tek mekânda sunuyor.”  
Dedi. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ise 
yaptığı konuşmada; “Böyle 
güzel ve modern mağazanın 
açılması ile istihdama katkı 
sağlayan bir açılışta sizlerle 
beraber olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Bütün amacımız 
şehrimizin, ülkemizin 
ekonomisinin gelişmesidir. Bu 
mağazayı Vakfıkebir ilçemize 
kazandıran Güven Ticaret Koll. 
Şti. ailesini kutluyorum. İlçemi-
ze, bölgemize, Trabzon'umuza 
hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
açılış duasının ardından kartela 
kesilerek işyeri hizmete açıldı. 

GÜVEN TİCARET ÜÇÜNCÜ 
BELLONA MAĞAZASINI AÇTI

Vakfıkebir Güven Ticaret Koll. Şti. Vakfıkebir 
Büyükliman Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesinde 
üç bin 700m2 alan üzerinde 3. Bellona mağazasını 

müşterilerinin hizmetine açtı. 

V
akfıkebir Hükümet 
Konağı önündeki Atatürk 
anıtına çelenk sunulma-

sının ardından Kemaliye Adnan 

Demirtürk İlkokulu Bahçesinde 
düzenlenen anma programına 
geçildi.  Programa Vakfıkebir 
Kaymakam Vekili Osman 
Sayılır, Garnizon Komutanı 
Orhan Kaya, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe 
Jandarma Komutanı Bekir 
Gündüz, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Merthan Çelikdağ, daire 
amirleri, siyasi parti ilçe 
başkanları, SSK temsilcileri, 
belediye meclisi üyeleri, okul 
müdürleri ve vatandaşların 
katıldı. Programda, öğrenciler 
gösterilerini sundular, şiirler 
okundu, yarışmalar yapıldı, 
halk oyunları gösterisi sunuldu. 
Ayrıca resim, kompozisyon ve 

şiir dalında düzenlenen 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri verildi. 
Program saygı duruşu ve 

İstiklal Marşının okunmasının 
ardından günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy yaptı. 
“MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞINI 
YİNE MİLLETİN AZİM VE 
KARARLILIĞI 
KURTARACAKTIR”
Müdür Aksoy, “23 Nisan 1920 
Türkiye Cumhuriyeti Milli 
Tarihinin başlangıcı ve yeni bir 
dönüm noktasıdır. Egemenlik 
yönetme yetkisidir. Ulusal 
egemenlik; yönetme yetkisinin 
ulusta olmasıdır. 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal'in 
önderliğinde ve onun “Milletin 

bağımsızlığını yine milletin 
azim ve kararlılığı kurtaracaktır” 
öngörüsüyle tutuşturulan 
bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 

1920 Cuma günü Ankara'da, 
Anadolu'nun dört bir yanını 
aydınlatan bir güneş haline 
gelmişti. Işığını, tarifsiz bir 
tutkuyla vatana gönül 
verenlerin gayretinden, 
azminden, kararlılığından, birlik 
ve beraberliğinden alan bu 
güneş; aynı zamanda ülkemizin 

kışını bahara, baharını yaza 
döndürecek bir dirilişin 
müjdecisiydi. Sinop Milletvekili 
Şerif Bey'in,115 milletvekili ile 

meclis salonunda Allah'ın 
yardımıyla milletimizin iç ve dış 
tam bağımsızlık içinde alın 
yazısının sorumluluğunu 
doğrudan doğruya yüklenip, 
kendi kendisini yönetmeye 
başladığını bütün dünyaya 
Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum 
diyerek duyururken, millî 

egemenliğe dayalı yeni Türk 
parlamentosunun adının da 
"Büyük Millet Meclisi" olduğunu 
ilan etmişti dedi.” 

Aydınlık geleceğimizin, 
aydınlık yüzleri olan Sevgili 
Öğrenciler;
Aksoy, “23 Nisan, dünyada 
çocuklara armağan edilen ilk ve 
tek bayram olması bakımından 
da ayrı bir öneme sahiptir. 
Başöğretmen Atatürk'ün 
“Bugünün çocukları yarının 
büyükleri” diyerek bu bayramı 
sizlere armağan etmesi, sizleri 
ne kadar çok sevdiğinin, değer 
verdiğinin ve güvendiğinin en 
güzel işaretidir. Sizlerin de bu 
güvene layık olmak için var 
gücünüzle çalışacağınızdan 
şüphemiz yoktur. Her şeyin en 
güzeline layık olan sizler; 
okuyan, anlayan, araştıran, 

düşünen, soran, sorgulayan, 
yapıcı eleştirilerde bulunabilen, 
günceli çağdaş yaklaşımlarla 
değerlendiren, yenilikçi, bilimi 
ve teknolojiyi yararlı bir şekilde 
kullanan, milli ve manevi değer-
lerine bağlı, insan haklarına 
saygılı, evrensel insani 
değerleri tam olarak algılamış, 
darbeler karşı duran, kendine 
güvenen bireyler olarak yetişti-
ğiniz müddetçe, ülkemiz ve 
insanlık adına büyük bir kaza-
nım olacağınızı aklınızdan 
çıkarmayın. Bu donanım; sizi, 
ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve 
insanlığı yüceltecektir. Yeter ki 
birikimli olmak için çalışın; 
başarmak için samimi ve 
gayretli olun… Bu duygu ve 
düşünce-lerle Büyük Önder 
Gazi Musta-fa Kemal ve vatan 
uğruna mü-cadele eden tüm 
şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, 
şükran ve minnetle anıyor; 
başta bugünü anlamlandıran 
çok kıymetli öğrencilerimizin, 
ülkemizin, milletimizin ve tüm 
dünya çocuklarının 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını en içten dileklerimle 
kutluyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.” Dedi. 
Program, çocukların hazırlayıp 
sunduğu gösterilerin ardından 
çeşitli yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödüllerin 
verilmesi ve halk oyunu 
gösterisi ile son buldu. 

EN DEĞERLİ ARMAĞAN “23 NİSAN'I” COŞKU İLE KUTLADIK 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - HABER

 “GENCİM, MANEVİYATIM, TEMEL DAYANAĞIM” 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Trabzon İl Müftülüğü ile İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında 2016 yılında imzala-
nan "Gencim, Maneviyatım, 
Temel Dayanağım" adlı manevî 
değerler eğitimi işbirliği 
protokolü çerçevesinde, her yıl 
belli aralıklarla devam eden 
konferanslar kapsamında, 

Vakfıkebir'de ilçe müftülüğü 
tarafından Gençlik Merkezi 
Salonunda öğrencilere yönelik 
konferans düzenlendi. İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş tarafından verilen 
konferansa dinleyici olarak 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi'nde eğitim-öğretim gören 
bir gurup öğrenci katıldı. İlçe 

Vaizi Ekrem Akbaş liseli 
gençlere, îman esaslarının 
ifade ettiği anlamlar ile îmanın 
hayatımıza yansımaları, 
insanın yaratılış hikmeti, 
dünyadaki görev ve 
sorumlulukları ile dünya-âhiret 
dengesinin gözetilmesi 
konularında uyarıcı ve 
aydınlatıcı bilgiler verdi. İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Gencim, Maneviyatım, Temel 
Dayanağım" konulu 
konferansların, gençlerin aileleri 
ve toplumla aralarındaki bağları 
güçlendirmelerine ve mânevî 
değerlere hayatlarında daha 
çok yer vermelerine katkıda 
bulunmak amacıyla 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Osman KOYUNCU

rmanlardaki ağaçlar kuruyup Oyaşlandıkları zaman ya kesilirler ve 
yeni fidanlar dikilerek ormanlar yenilenir. 
Bunun gibi hak dinlerde ya insanlığın 
olgunlaşması veya yanlış anlayışlar 
yüzünden değişmesi gerekli görüldüğünde 
peygamberler ile yenilenirler. Eğer dini 
konulara siyaset karıştırılırsa o din 
rayından çıkar toplun bozulur. Siyasetin, 
İslam'a verdiği zararı anlamak için şu üç 
olay iyi bilinmelidir. 1) H.Z Ayşe validemiz 
ile H.Z. Ali efendimiz arasında ki savaştır.  
Bu savaş kısmı adalet ile tam adaletin 
mücadelededir. H.Z. Ali efendimizhak 
haktır büyüğüne küçüğüne bakılmaz deyip 
fertlerin en küçük hukuklarının dikkate 
alınması gerektiğini savundu, H. Z. Ayşe 
valideniz ise toplum için fertlerin 
haklarını ihmal etti. H.Z. Ali efendimiz, 
diğer üç halife dönemindeki gibi tam 
adaleti esas aldı, H.Z. Ayşe validemiz 
bunun bu zamanda mümkün olmadığını 
söyleyerek kısmi adaleti savundu. H.Z. Ali 
efendimiz daha haklı olmasına rağmen 
mağlup oldu. 2) H.Z. Ali ile H.Z. Muaviye 
arasında ki mücadeledir ki bu da hilafet 
ve saltanatın mücadelesidir. H.Z. Ali 
efendimiz hilafetin, H.Z. Muaviye ise 
saltanatın mücadelesini yaptı, işe siyaset 
karıştığından haklı olan H.Z. Ali 
efendimiz yine mağlup oldu, hilafet 
saltanata dönüştü. İslamiyet'in gelişmesi, 
adalet, hak ve hürriyetlerin zirvede 

olduğu asrısaadet döneminde rayına 
oturmuştur.  İnsanın değeri, iman, adalet, 
hürriyet ve hukuktaki üstünlüğüne göre 
ölçülür.  3) H.Z. Hüseyin ve zalim Yezit'ın 
mücadelesidir ki bu da ümmetçilik ise 
ırkçılığın mücadelesidir. H.Z. Hüseyin 
efendimizhaklı olmasına rağmen mağlup 
oldu. Bütün bunlar gösteriyor ki siyaset 
yani makam ve para işin içine girince 
kavga başlıyor. Hükmetmekteki zevk, 
yemek, içmek ve cinsellik gibi şeylerle 
yoktur. Baba, oğlunu, oğlu babasını 
makam için öldürebiliyor. 

  Peygamberimizin tarifine göre din,  Allah için sevmek ve Allah için nefret 
etmektir. Mevhumu muhalifi ile şöyle 
düşünülebilir ki sevgi ve nefret başka 
şeyler için olursa imanın kaybedilmesi 
tehlikesi vardır. Bugün sevgi, siyaset ve 
menfaat üzerine kurulmuştur. Fani, geçici 
şeyler ve siyaset için büyük imtihanı 
kaybetmek tehlikesi vardır.  H.Z. Nuh'a, 
sana makam sahibi olmayan ve fakirler 
inanıyor deyip alay ediyorlardı. Bu ayete, 
işaret olarak bildiriyor ki ahir zamanda 
bir kısımaşırı zenginler ve makam 
sahipleri, İman ve İslam'a girmeyecek 
belki makam ve para kazanmak için 
münafıkça İslam'ı kullanacaklar. 
Toplumlar sevgi ile birbirlerine 
kenetlenirler, siyaset ve menfaatle değil. 
Bu zamanda hak, adalet ve özgürlükler 
demokrasi rejimlerindedir. 

SİYASAL İSLAM VE 
DEMOKRASİ

VAKFIKEBiR'iN GURURU
BAŞHEKiM DR. ŞEYDA EVLENDi

V
akfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesinden 
Kamiloğlu sülalesi mensuplarından 
emekli öğretmenevi müdürü Olgun 

Kayhan ve Vahide Kayhan'ın kızları Siirt 
Devlet Hastanesi Başhekimliği görevi yapmış 

halen Aydın İli Kadın Doğum 
Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 
görevini başarılı bir şekilde 
sürdüren Uzm. Dr. Şeyda Kayhan 
ile Abbas ve Taliye Ömeroğlu'nun 
oğulları aynı hastanede Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
olarak görev yapan Uzm. Dr. 
İbrahim Ömeroğlu mutlu bera-
berliklerini evlilikle noktalayarak 
dünya evine girdiler. 20 Nisan 
2019 tarihinde Aydın Efeler Nikâh 
Salonunda sade bir nikâh töreni ile 
dünya evine giren genç çiftlerin 
nikâh şahitliklerini yine Vakfıkebir 
İlçemizin başka bir gururu olan 
Aydın İl Sağlık Müdürü olan Dr. 

Fevzi Yavuzyılmaz ile Uzm. Dr. Mehmet Ertek 
yaptılar. Bizlerde genç çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

KADINLARA ÖZEL BERAT KANDİLİ
PROGRAMI DÜZENLENDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, 
Berât Kandili münasebetiyle kadınlara özel bir program düzenlendi.

Merkez Yavuz Sultan Selim Camii'nin 
altındaki Diyanet Gençlik Çalışmaları 

Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı 
Kerim tilâveti ile başladı. Okunan Kur'an-ı 
Kerim'in meâlinin de okunmasının 
ardından İlçe Vaizi Hatice Semiz, Berât 

gecesinin anlam ve önemi ile ilgili bir 
konuşma yaptı. Merkez Kur'an Kursu 
öğreticilerinden oluşan koronun 
seslendirdiği ilâhilerden sonra, Kur'an 
kurslarında okunan hatimlerin duâsının 
yapılmasıyla program sona erdi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, ilçede eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik 
"Gencim, Maneviyatım, Temel Dayanağım" konulu konferans düzenledi.

80. YILI GURURLA KUTLADILAR
Beşikdüzü İMKB Fen Lisesinin Kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla 'Köy Enstitüsünden 
Fen Lisesine Bilim, Sanat ve Bilimde Yolculuk' temalı bilim şenliği düzenlendi.  

Okulun çok amaçlı 
salonunda düzenlenen 

açılışa Beşikdüzü Belediye 
Başkan Vekili Cemal Sezgin, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mücahittin Kerim İkibaş, Okul 
Müdürü Mehmet Halıcı ve 
kurum amirleri katıldılar. Şenlik 

kapsamında belgesel gösterimi, 
sergi açılışı, tiyatro gösterisi, 
bilim atölyeleri açılışı yapıldı. 
Projeler Köy Enstitülerinde Bilim 
Sanat ve Teknoloji konulu panel 
düzenlendi. Panele; KTÜ 
Mimarlık Fakültesi Asistanı 
Beyza Atalay, Trabzon 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Nurettin 
Atalay, Mimar Emre Karadeniz 
ve Tarih Öğretmeni Enver 
Arslan katıldılar. Panelin 
ardından bilim, sanat ve hayat 
bağlamında köy enstitüleri 
konulu makale yarışmasında 
dereceye giren öğrencilerin 
ödülleri verildi. 

akfıkebir'de,  İlçe Müftülüğü VAile ve Dini Rehberlik Büro-
su tarafından  'Huzur Ailede 
Başlar' konulu aile okulu semi-
neri düzenlendi. Merkez Kur'an 
Kursu'nda kadınlara yönelik dü-
zenlenen ve 2 gün süren 'Huzur 
Ailede Başlar' konulu seminer, 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
açış konuşmasıyla başladı. 
Katılımlarından dolayı herkese 
teşekkürlerini ifade eden Müftü 
Köksal, seminerin hayırlara 
vesile olması temennisinde 

bulundu.  Programın birinci 
gününde Trabzon İl Müftü 
Yardımcısı Hadi Keskin, 'Kur'an 
ve Sünnet Perspektifinde Aile 
Olmak ve Aile Kalmak', Trabzon 
İl Vaizi Nuray Özben, 'İhsân 
Bağlamında Akrabalık İlişkileri', 
Uzman Psikolojik Danışman 
Ahmet Köroğlu da, 'Ailede 
Çocuklarla İletişim' adlı 
sunumlarını gerçekleştirdiler. 
İkinci gün ise İlçe Vaizi Hatice 
Semiz, 'İffet-Mahremiyet ve 
Sosyal Medya', Uzman 

Psikolojik Danışman Ahmet 
Köroğlu, 'Ailede Sorun Alanları 
ve Çözümleri', İlçe Vaizi Osman 
Öztürk de, 'Aile ile İlgili Fıkhi 
Meseleler' adlı sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Katılımcıların 
ilgiyle dinledikleri ve oldukça 
faydalı bulup istifade ettiklerini 
belirttikleri iki günlük seminerin 
sonunda katılımcılara, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe 
Vaizleri Osman Öztürk, Ekrem 
Akbaş ve Hatice Semiz tarafın-
dan katılım belgesi verildi.

VAKFIKEBiR'DE, "HUZUR AiLEDE BAŞLAR" 
KONULU SEMiNER
'Huzur Ailede Başlar' Konulu Aile Okulu Seminerine Katılanlara Belgeleri Verildi.
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GENÇLERLE "RAMAZAN AYI VE ORUÇ" 
ÜZERİNE SÖYLEŞİ

G
ençlik Merkezi 
Müdürlüğü ve İlçe 
Müftülüğü Gençlik 

Koordinatörlüğü'nün ortak 
çalışmaları kapsamında 
düzenlenen "Gençlerle Söyleşi" 
programı, Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
Gençlere yönelik 3'üncüsü 
düzenlenen ve gençlerin yoğun 
ilgi gösterdiği etkinliğe, Gençlik 
Merkezi Müdürü Mustafa 
Turupçu, İlçe Müftülüğü Gençlik 
Koordinatörü İmam Hatip 
Rıdvan Açıkgöz ile birlikte bazı 
din görevlileri de iştirak ettiler. 
Her ay farklı bir konuşmacının 
katılımı ile gerçekleşen etkinlik 
kapsamında bu ay İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş, "Kur'an-ı 
Kerim'de Ramazan ayı, Oruç 

İbadeti, Orucun Hikmetleri ve 
İnsana Kazandırdığı Hasletler" 
üzerine gençlerle, soru-cevap 
şeklinde yaklaşık bir saatlik bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Allah'ın 
yüceliğini takdir edebilen ve 
Kur'an'ın ruhunu kavramış olan 
Müslümanların ramazan ayının 
hikmetlerini iyi düşünüp 
kavramaları gerektiğini ve bu 
anlamda oruç ibadetinin; 
insanın kendini günah ve 
haramlardan koruyup 
kollaması, nefsî istek ve 
arzularını dizginlemesi ve 
kontrol altında tutması için 
emredilmiş bir ibadet olduğunu 
ifade eden Vaiz Ekrem Akbaş, 
gençlerin kendisine yönelttiği 
soruları cevaplarken, "Allah 
Teâlâ (c.c) Kur'an'da iman eden 
kullarına birçok emir ve 
tavsiyelerde bulunmuş, 
yapmaları gereken çeşitli 

ibadetleri bildirmiştir. Bu 
ibadetlerin her birinde müminler 
açısından sayısız hikmetler 
bulunmaktadır. Oruç'ta bu 
ibadetlerden biridir. Oruç, 
içimizdeki nefis ve enâniyet 
canavarını dizginleyen, insanî 
duygularımızın ve dolayısıyla 
ruhumuzun inkişâfını sağlayan 
bir disiplindir. Oruç, sadece 
midenin aç bırakılması değildir. 
Oruç, kişiyi ruhsal yönden 
terbiye eden bir ibadettir. 
Gerçek anlamda oruç tutan 
kimse, kelimenin tam anlamıyla 
ruhsal olgunluğa erişir. 
Dolayısıyla bütün uzuvlarımıza 
da, Allah'ın helâl ve haram 
sınırlarına riayet etmek 
suretiyle oruç tutturmalıyız. 
Gönlümüzün de nasiplendiği 
duygulu ve feyizli bir ibâdet 
olduğu bilinciyle oruç 
tutmalıyız." sözlerine yer verdi.

►İlçe merkezinde ve mahal-
lelerde yaşayan hasta ve 
engelli vatandaşlarla onların 
yakınlarına, moral ve manevi 
destek amacıyla ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, "Manevi rehberlik kap-
samında hastalarımıza moral 
vermek, onlara yalnız olmadık-
larını göstermek, şifa dilemek 
amacıyla bu ziyaretleri gerçek-
leştiriyoruz. Onlara duâ ediyo-
ruz, duâlarını alıyoruz." dedi.
HASTALARIN ZİYARET EDİL-
MESİ, SAĞLIĞI YERİNDE 
OLANLARIN İMTİHANIDIR
Hz. Peygamberin 
uygulamalarında hastaları 
ziyaret etmenin önemli bir yeri 
olduğunu ve hastaların ziyaret 
edilmesinin, sağlığı yerinde 
olanlar için bir imtihan olduğu-
nu belirten İlçe Müftüsü Köksal, 
"Her ziyaret insana verilen de-
ğerin göstergesi olması bakı-
mından önemlidir. Sağlık afiyet-
le yaşam sürdürenlerin; eş, 
dost, akraba, arkadaş kabilin-
den ziyaret edilmesi, birlik ve 

beraberliğe dayanışmaya ve 
kaynaşmaya vesile olması 
itibariyle Allah'ı memnun eder. 
Sıla-i rahîm denen şey de 
budur. Hasta olmayan yaşlı ve 
kimsesizlere muhtaç oldukları 
ilgiyi göstererek ziyaretle 
yalnızlıklarını gidermek, hastayı 
ziyaret etmek kadar değerlidir. 
Peygamberimiz (sav), hastayı 
ziyaret etmenin değerini Allah'ı 
ziyaret etmekle sembolleştirmiş 
ve büyük mükafatın celbine 
vesîle olacağını bildirmiştir. 
Hastalığa müptela olanların 
farkına vararak, ziyaretle onları 
memnun etmek, sağlığı yerinde 
olanların imtihanıdır. Sağlığın 
kıymetini idrak edebilmenin en 
kolay ve somut şekli, hasta ve 
engelli olanları ziyaret 
etmektir." ifadelerini kullandı. 
İlçe Müftülüğü Murakıbı Ömer 
Çınar ve ilgili mahallede görevli 
cami görevlisinin de iştirâkiyle, 
hasta ve engelli vatandaşlara 
yönelik ziyaret programı 
dahilinde, son altı ayda merkez 
ve mahallelerde ikamet eden 
yaklaşık 60 hasta ve 7 engelli 

vatandaşın ziyaret edildiğini 
ifade eden İlçe Müftüsü Köksal, 
kendisinin de içinde bulunduğu 
bir ekiple gerçekleştirdiği 
ziyaretlerin yanısıra, müftülük 
bünyesinde hizmet veren Aile 
ve Dini Rehberlik Bürosu'nda 
görevli din görevlileri tarafın-
dan, kadın ve erkeklerden mü-
teşekkil iki ayrı ekiple hasta-
nede yatan palyatif hastaların 
her hafta, servislerde yatan 
hastaların da 15 günde bir ziya-
ret edildiğini belirtti. Ziyarette, 
kendilerine gösterilen yakın il-
giden oldukça memnun kalan 
hastalar, engelli vatandaşlar ve 
yakınları, uygulamadan duy-
dukları memnuniyetten ötürü 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve 
beraberindekilere teşekkür 
ettiler.

YENi SEÇiLEN MUHTARLARA
SEMiNER VERiLDi

Vakfıkebir Kaymakamlık 
Yazı işleri müdiresi Şifa 

Karadeniz başkanlığında 

Gençlik Merkezi Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya muhtarların yanı sıra 
Trabzon Valiliği İdari ve 

Denetim Müdürü Sami Turhal 
ve Trabzon Valiliği Şef-Proje 
Uzmanı Emre Bektaş katıldı. 

Göreve başlayan mahalle 
muhtarlarına kanun ve 
yönetmelikle verilen görev ve 
yetkileri anlatıldı. Seminerde; 

422 Sayılı Köy Kanunu, 4541 
sayılı Şehir, Kasaba ve 
Köylerde Mahalle Muhtar Ve 

İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 
Kanun, 3091 Sayılı Kanun ve 
7201 Sayılı Tebligat Kanunu 
hakkında bilgiler verildi.

Vakfıkebir İlçe Vaizi Ekrem Akbaş, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte 
yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla "Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı, Oruç 
İbadeti ve Hikmetleri" konu başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirdi.

MÜFTÜ KÖKSAL, HASTA VATANDAŞLARA

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, hasta ziyaretleri kapsamında 
hasta ve engelli vatandaşları ziyaretlerine devam ediyor.

Vakfıkebir de, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri 
sonucu görevlerine başlayan mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi. 

ZAYİ İLANI

VAKFIKEBiR AK PARTi'DEN ZiYARET

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve yönetim kurulu, 
Tonya ve Çarşıbaşı'nda bir dizi ziyaretlerde bulundular.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başka-
nı Ahmet Uzun ve yönetim 
kurulu, AK Parti Tonya ve 

Çarşıbaşı İlçe Başkanlıklarını 
sonrasında seçimi kazanan 
Tonya ve Çarşıbaşı Belediye 

Başkanlarını makamlarında 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlüğünün 735 095 1888 vergi numaralı mükellefiyiz. Rıhtım Yapı 
Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.'ye ait 1 nüsha 232851 numaralı faturamızı kaybettik hükümsüzdür. 

RIHTIM YAPI MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.



Büyükliman
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Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ve 

gözetiminde, hayrî hizmetleri 
yürütmek amacıyla kurulan 
'Hacı Ziya Habiboğlu Derneği' 
tarafından 2015 yılında 
yapımına başlanılan Vakfıkebir 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
eğitim kompleksinin, bayram 
sonrasına kadar tamamlan-
masını öngördükleri belirten 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Müftülüğümüzün gözetim ve 
denetiminde yükselen eğitim 
kompleksimizin, önümüzdeki 
Ramazan bayramı sonrasına 
kadar tamamlanabileceğini 
düşünüyoruz. Şu anda çevre 
düzenleme, jeneratör,  yangın 
hidroforları ve 4-6 yaş grubu 
öğrenciler için mefruşat temini 
ve eksik işlerinin 
tamamlanması çalışmalarımız 
hızla devam ediyor." dedi.
- 8 MİLYON 650 BİN TL 
HARCAMA YAPILDI.
- 1 MİLYON 500 BİN TL 

BORCU VAR.
- 500 BİN TL TUTARINDA DA 
YAPILMASI GEREKEN 
İŞLERİ KALDI.
İlçe müftülüğünün eğitim 
hizmetleri kapsamında 
tamamlanıp hizmete sunulması 
beklenen eğitim kompleksinin, 
bugünkü değeriyle yaklaşık 15 
milyonluk maliyete sahip 
olduğunu belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, "17 Eylül 2015 
tarihinde törenle temelini 
attığımız ve bir seferberlik 
anlayışıyla Vakfıkebir ve 
Vakfıkebir dışından 
hayırseverlerin destek vererek 
sahip çıktıkları Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursumuz için şu ana 
kadar 8 milyon 650 bin TL 
harcama yapıldı. 1 milyon 500 
bin TL civarında borcumuz var. 
Kalan işlerinin tamamlanıp 
hizmete açılabilmesi için de 
ayrıca yaklaşık olarak 500 bin 
TL paraya ihtiyacımız var. 
Dolayısıyla şu an itibariyle 

ihtiyacımız olan para ile birlikte 
toplam borcumuz 2 bin TL 
oluyor. İnşaallah tamamlanıp 
hizmete açıldığında toplam 
maliyeti yaklaşık olarak 10 
milyon 650 bin TL civarında 
olacaktır diye düşünüyoruz. Bu 
vesile tüm kardeşlerimizi, bu 
güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da bu hayır hizmetine 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. 
Ben, ilçe halkımızın ve uzaktan 
yakından bu hayır seferberli-
ğine katılan kardeşlerimizin, 
yardımlarıyla bugünkü aşama-
ya getirdikleri bu müesseseyi 
tamamlayacaklarına inanıyo-
rum. Katkı sağlayan herkese 
duâ ediyor, sağlık-âfiyet 
diliyorum.” şeklinde konuştu.
SINIRLARI AŞAN GENİŞ BİR 
BÖLGEYE HİZMET EDECEK
Eğitim kompleksinin, 200 yatak 
kapasiteli pansiyon, 250 
öğrenci kapasiteli derslikler, 

Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi 
Projesi kapsamında, 4-6 yaş 
grubu 120 ile 150 öğrencinin 
Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği dersliklerden oluştu-
ğunu hatırlatan İlçe Müftüsü 
Köksal, "Müessesemizin, 
tamamlanıp faaliyete 
başladığında hem ilçemizin 
hem de ilimizin sınırlarını aşan 
geniş bir bölgeye hizmet 
edeceğini umuyoruz. Böyle bir 
beklenti ve talep de zaten var. 
Bir an önce tamamlanabilmesi 
için şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Yüce Allah'ın 
inâyetine sığınıyor, duyarlılıkla-
rından kuşku duymadığımız 
hayırsever halkımızın, derneğin 
ilgili hesap numaralarına yada 
şahsen müftülüğümüze ve 
dernek başkanı Ali Dunay 
hocamıza gelerek yardımda 
bulunmalarını bekliyoruz." dedi.
7 katlı, iki ayrı blok halinde 

planlanan ve bitme aşamasına 
yaklaşılan eğitim kompleksi 
bünyesinde; 200 yatak 
kapasiteli pansiyon, 250 
öğrenci kapasiteli derslik, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi 
Projesi kapsamında, 150 
kapasiteli 4-6 yaş grubu 
öğrencinin Kur'an eğitimi ve 
öğretimi göreceği derslikler 
bulunuyor. 600 m² alan üzerine 
kurulu 7 katlı 200 öğrenci 
kapasiteli yurt binasında; 40 
yatakhane, misafirhane ve 
öğretmen odaları yanında 4-6 
yaş grubu 150 öğrencinin 
Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği sınıflar yer alıyor. 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 konfe-
rans salonu, 8 adet öğretmen 
odası, toplantı salonu, yönetici 
ofisi, 300 m²'lik kapalı spor 
salonu, kütüphane ve 150 m²'lik 
kantin ve kafeterya bulunuyor. 
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 olacak. Vakfıkebir 
Kirazlık Sahil Camii arkasında 
devlet karayoluna 250-300 
metre uzaklıkta bulunan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu 
tamamlanıp hizmete hazır hale 
geldiğinde, eğitim öğretim 
hizmetleri için halen gözetim, 
denetim ve himaye görevini 
yürütmekte olan ilçe müftü-
lüğüne teslim edilecek.

BAYRAM SONRASINA YETiŞTiRiLMEYE ÇALIŞILIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
başlattığı 'Komşular 

Camide Buluşuyor' projesi 
kapsamında Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü tarafından ilçeye 
bağlı Çavuşlu Mahallesi 
Mahmutağa Camii'nde mahalle 
halkının katılımıyla buluşma 
programı düzenlendi. İmam 
Hatip İsmail Bulut'un 
organizasyonu ile akşam 
namazını müteakip düzenlenen 
program Kur'an-ı Kerim tilâveti 
ile başladı. Daha sonra İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
komşuluğun önemi, komşuluk 
hakları, komşular arası 
ilişkilerde azami riayet edilmesi 
gereken hususlar, birlik-
beraberlik ve dayanışmanın 
toplumsal hayata katkıları 
üzerine sohbet gerçekleştirdi. 
İslâm'ın, insanî muameleleri 
yakından uzağa doğru tanzim 

ettiğini, bu sebeple daha yakın 
olanın daha fazla hakkı 
olduğunu belirten Müftü Köksal 
sohbetinde, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v)'in bir hadis-i şerifini 
hatırlatarak, üzerimizdeki 
hakları itibariyle komşuların üçe 
ayrıldığını; bir hakkı olan 
komşuların Gayrimüslim 
komşular olduğu ve sadece 
'komşuluk' haklarının 
bulunduğu; iki hakkı olanların 
Müslümanlar olduğu ve hem 
'komşuluk' hem de 'din 
kardeşliği' haklarının 
bulunduğu; üç hakkı olanların 
ise, akraba olan Müslüman 
koşular olduğu ve onlarında 
hem 'komşuluk', hem 'din 
kardeşliği', hem de 'akrabalık' 
haklarının bulunduğunu 
söyledi. İlçe Müftüsü Köksal 
ayrıca Peygamber Efendimiz 

(s.a.v)'in; "Cebrâil bana komşu 
hakkında o kadar çok tavsiyede 
bulundu ki; ben Yüce Allah'ın 
komşuyu komşuya mirasçı 
kılacağını zannettim." 
buyurduğunu, yine bir 
defasında üç kez: "Vallâhi îmân 

etmiş olmaz, vallâhi îmân etmiş 
olmaz, vallâhi îmân etmiş 
olmaz" buyurması üzerine, 
Sahabenin; "Kim îmân etmiş 
olamaz ey Allah'ın Rasûlü diye 
sorduklarında; "Yapacağı 
fenalıklardan komşusu güven 

içinde olmayan kimse." 
şeklinde cevap verdiğini 
hatırlattı ve; "Komşunuz sizden 
gelecek kötülüğün korkusu ile 
yaşıyor ve sizin şerrinizden 
çekiniyorsa siz gerçekten îmân 
etmiş olamazsınız, diyor 

Efendimiz (s.a.v). Yine Allah 
Rasûlü'nün ifadesine göre; 'Bir 
kişi, ehline ve malına gelecek 
kötülükten korktuğu için 
kapısını komşusuna kapalı 
tutmak zorunda kalıyorsa, o 
komşu, gerçek mü'min değildir. 
Aynı şekilde şerrinden emîn 
olunmayan komşu da gerçek 
manada mü'min değildir. Allah 
Teâlâ'ya göre arkadaşların 
hayırlısı, arkadaşına karşı daha 
hayırlı olandır; komşuların 
hayırlısı da, komşusuna karşı 
daha hayırlı olandır." sözlerine 
yer verdi. Sohbetin ardından 
yapılan duâ ve cemaatle kılınan 
yatsı namazdan sonra, caminin 
çay ocağında bir süre vatan-
daşlarla çay içip sohbet eden 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
burada vatandaşların kendisine 
yönelttiği güncel sorularını da 
cevaplama imkanı buldu.

Yardımlarınız İçin İletişim ve 
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

KOMŞULAR CAMiDE BULUŞUYOR
Vakfıkebir'de, 'Komşular Camide Buluşuyor' projesi kapsamından Çavuşlu Mahallesi Mahmutağa Camii'nde program gerçekleştirildi.

Mahmutağa Camii'nde mahalle
halkının katılımıyla buluşma
programı düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI KOLTUĞUNU DEVRETTİ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla, 
Vakfıkebir 
Cumhuriyet İlkokulu 
4-C sınıfı öğrencileri 
Yağız Efe Tarhanacı, 
Zafer Emanet ile Elif 
Ceren Yıldız, Okul 
Müdürü Sinan Uzun 
ve sınıf öğretmeleri 
Fatma Alp ile birlikte 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret 
ettiler. Başkan 
Muhammet Balta 
öğrencilerden Yağız 
Efe Tarhanacı'ya 
başkanlık koltuğunu 
devretti.

M
inik Başkan Yağız Efe 
Tarhanacı öncelikle 
okullarına yaptığı 

katkılardan dolayı Başkanımıza 
teşekkür etti. İleride belediye 
başkanı olmayı düşündüğünü 
ifade eden Minik Başkan Yağız 
Efe Tarhanacı, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'dan 
meslekle ilgili tavsiyeler istedi.  
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Bir işi yapabilmek için 
her şeyden önce o işi çok 
sevmeli, heyecan duymalıyız. 
Bizler severek ve büyük bir 
heyecanla doğup büyüdüğümüz 
bu topraklara hizmet için bu 
onurlu göreve talip olduk. Yüce 
Allah'ın nasibi milletimizin 
teveccühü ile ikinci dönemde de 
Belediye Başkanı seçildik. İlk 
günkü heyecanla yolumuza 
devam ediyoruz. Bizlere bu 
görevleri layık görenlere 
teşekkür ediyoruz. Bu makamlar 
milletimizin emanetidir. Onların 

adına bu makamlardayız. İleride 
bu görevlerde sizler olacaksınız. 
Çok çalışın ve ailelilerinizin, 
öğretmenlerinizin tavsiye ve 
nasihatlerine mutlaka uyun. 
Bizler de sizlerin en iyi koşul-

larda eğitimlerinizi alabilmeniz, 
vatanımız ve milletimiz için 
hayırlı birer birey olarak yetişe-
bilmeniz için üzerimize düşün 
görevleri yapmaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu.
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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

JANDARMA'DAN “ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE” UYGULAMASI

BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ

MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA'YI ZİYARET ETTİLER

> 7'de
> 2'de

> Vedat FURUNCU 2'de

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu eğitim 

kompleksinin, bayram 
sonrasına yetiştirilmesi 

amaçlanıyor.

BAYRAM SONRASINA YETiŞTiRiLMEYE ÇALIŞILIYOR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Belediye Meclisi 
Üyeleri, mahalle muhtarları ve bir önceki dönemde görev yaparak 
görevlerinden ayrılan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Balta, 
seçimin ardından görevlerinden ayrılan muhtarlara plaket ve 
hediyeler vererek yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.  

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir 
ortamda eğitim öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlamak 
maksadıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
Başkan Yardımcısı İşadamı 
Cemil Albayrak, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ettiler. 18-21 Nisan 2019 
tarihleri arasında Ankara'da 
başlayan Trabzon Günlerinden 
dolayı geldikleri Ankara'da, AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta'yı maka-
mında ziyaret ettiler. Görüş 
alışverişinde bulunduktan 
sonra beraber Atatürk Kültür 
Merkezine geçtiler.


