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Ahmet KAMBUROĞLU

ACABA NE 
SATACAĞIZ?

HiZMETE DEVAM
Beş yıllık görev süresi 

boyunca ilçede kırılması zor 
hizmet rekorlarına imza 
attıklarını ifade eden Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, seçimin ardından da 
kaldıkları yerden hizmetlerin 
devam ettiğini söyledi. Başkan 
Muhammet Balta, “İlçemizde 
Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından ihalesi yapılan Çarşı 
Mahallesi Cezaevi Caddesi, 
Büyükliman Mahallesi Hasan 
Cemil Güç Caddesi ve Kirazlık 
Yeni Mahalle Ömer Nakkaş 
Caddeleri, toprak işleri, sanat 
yapıları, yağmur suyu (drenaj 
hattı), çevre düzenlemeleri ve 
parke taşı döşeme işlerini 
kapsayan proje devam ediyor. 
Proje kapsamında, Büyükliman 
Mahallemizde yol genişleme, 

sanat yapısı ve parke taşı 
döşeme çalışmaları yapılıyor. 
Çarşı Mahallesi Belediye 
(Cezaevi) Caddesi'nde ise yol 
genişleme, sanat yapısı ve 
doğalgaz hattı çalışmaları 
devam ediyor. Bugün burada 
incelemeler yaparak 
çalışmalarda gelinen son durum 
ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunduk. Bugüne kadar 
belirlediğimiz çalışma programı 
doğrultusunda 
vatandaşlarımızın sorunlarını 
çözebilmek ve talep ettiği 
hizmetleri yerine getirebilmek 
için tüm imkanlarımızı seferber 
ederek büyük bir gayretle 
çalıştık. Bundan sonrada Yüce 
Allah nasip ederse aynı gayretle 
çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Vakfıkebir'de bu yıl gelenek bozuldu…

Her yıl Vakfıkebir'de, belediye ve iş 

adamları desteği ile iftar çadırı 

kuruluyordu ama bu yıl yok…

Her yıl gelenek haline gelen iftar çadırı 

neden kurulmaz ki?

Şimdi soralım, bu yıl iftar çadırı neden 

kurulmadı diye alınacak cevapları 

bildiğimiz için sormuyoruz…

Hep bir bahane ile gelinir…

En iyi yapmış olduğumuz iş, bahane 

üretmek…

Neden köylerde/mahallelerde düzenlenen 

iftar programları kaldırılmadı…

Köylerde/mahallelerde verilen iftar 

programları daha yararlı gibi görünüyor. 

İftar sonrası konuşmalar yapılıyor ve 

insanların gönülleri de bir nebze de olsa 

alınıyor…

İftar çadırında neler oluyordu; oruç 

tutmayan vatandaşlar, orada gelip 

yemeklerini yedikleri için veya durumu 

müsait olanlar bile orada yedikleri için, bu 

iftar çadırını kaldırdığını düşünüyorum…

Ben bunu yazmadan önce sormuş 

olsaydım, aynen böyle cevap verilirdi. Ben 

şimdi bunu yazdığım için başka başka 

cevaplar olabilir…

Sorun yok…

Gelenek haline gelen iftar çadırı 

Vakfıkebir'de kaldırıldı…

Neden Belediye'nin düzenlediği 

programlar kaldırılmadı?

Bütçe meselesi ise, para yok diyorsanız, 

yine yok…

Belediye bu tür yemeği nereden 

karşılıyor?

Belediyenin bütçesinden mi?

Yoksa iş adamlarından mı?

Eğer belediye bütçesindense, para 

olmadığından bazı yapılacaklar 

yapılmazken, neden 

mahallelerde/köylerde iftar vermeye, 

kendilerini reklam etmeye devam 

ediyorlar…

O zaman Vakfıkebir'de kurulacak olan iftar 

çadırını da kursaydınız?

Şimdi de para yok, o zaman da yok…

Her halükarda para yok…

Para yoksa bu masraf nereden çıkacak 

şimdi…

Acaba birisi, dairesini mi? ya da başka bir 

şeyler mi satacak?

Bu yemeklerin parası başka nasıl 

çıkacak…

O kadar fuzuli paralar harcandı ki, onlar 

önemli değil. Bir iftar çadırı kurmadığınız 

için kar edeceksiniz öyle mi?

Bu düşünce sadece benim düşüncelerim 

değil. Bu Vakfıkebir'deki iftar çadırı ile 

alakalı söylenenler…

Bilmem anlatabildin mi?

Fuzuli derken seçim öncesi bir katalog 

hazırlanmıştı. Bu katalogdan yaklaşık 

olarak 5000 adet basıldı. Yaklaşık olarak 

ta 40 bin TL gibi bir para ödendi…

Bu katalog ev ev dağıtıldı, her eve 3'er, 

5'er adet bırakıldı. Bir zaman sonra 

Vakfıkebir'de bir dere kenarına atılmış, 

kataloglar ortaya çıktı…

Şimdi bu ne demek oldu…

Günah olan katalog mu? 

yoksa iftar çadırı mı?

Ben bilemedim…

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, ilçe müftülüğünü 

ziyaretlerinin ardından, Merkez 
Kur'an Kursu'nda 'Okul Öncesi 

Dönem Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde 'Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi' gören minikleri, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal ile birlikte 

sınıflarında ziyaret etti. 
Kaymakam Yakuta, minik 
öğrencilerle yakından ilgilendi. 
Öğrencilerle bir süre sohbet 
eden ve yaşlarına uygun sorular 
yönelten Kaymakam Mesut 
Yakuta, esprileriyle de minikleri 
güldürmeyi ihmal etmedi. 
Kaymakam Yakuta ile sohbeti 
oldukça seven minikler, büyük 
bir heyecan ve özgüvenle 
kursta öğrendikleri bilgileri 
paylaştılar. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'dan, 
öğrencilerin genel durumu ve 
müftülüğün gözetim ve 
denetiminde eğitim öğretim 
faaliyeti sürdüren Kur'an 
kurslarındaki eğitim öğretimle ilgili 
ayrıntılı bilgi alan Kaymakam Yakuta 
daha sonra ilçe müftülüğünden 
ayrıldı. Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda 5 

sınıf, Kirazlık Mahallesi Kur'an 
Kursu'nda 2 sınıf, Yalıköy Mahallesi 
Kur'an Kursu'nda 1 sınıf olmak 
üzere toplam 8 sınıfta 109 öğrenci 
'Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi 
Projesi' çerçevesinde 'Kur'an Eğitimi 
ve Öğretimi' görüyor.

TRABZON GAZETECiLER CEMiYETi'Ni ZiYARET ETTi
KTC Trabzon Başkonsolosu KZalihe Erden, “Trabzon'dan 

Kıbrıs'a direkt uçuş yok. Maalesef 
bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ordu-
Giresun Havalimanı'nda 2017 
yılında direkt sefer vardı fakat 
kaldırıldı. Bu biraz tezat oldu. 
Konsolosluk kuruldu, seferler 
kaldırıldı. Artık aktarmalı gidip 
geliyoruz. Yaklaşık 25 bin 

Karadeniz vatandaşı Kıbrıs'ta 
yaşıyor, az değil. Aktarmalı 
uçuşlarda hem bilet fiyatı yüksek 
hem zaman açısından sıkıntı 
oluyor. Benim bir gidip gelmem iki 
günümü alıyor. Ulaştırma 
Bakanımız nezdinde direkt hatlarla 
ilgili girişimler yapıldı ama bizi aşan 
durumlar da oluyor. İnşallah 
Trabzon'dan direkt sefer konulur. 

Biz Trabzon'dan olmasını Ordu'ya 
göre daha doğru buluyoruz. Çünkü 
Kıbrıs'ta bulunan Karadeniz 
nüfusunun çoğunluğu Çaykara ve 
Araklı tarafından”  şeklinde konuştu. 
TGC Başkanı Ersen Küçük'de 
Gazeteciler Cemiyet olarak her 
zaman yanında olduklarını ifade 
ederek en kısa zamanda iadeyi 
ziyarette bulanacaklarını söyledi.

KAYMAKAM YAKUTA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNÜ VE
MİNİKLERİNİ ZİYARET ETTİ

►►İlçenin sevilen simalarından 
Mustafa Sağlam yaklaşık olarak 
bir yıl önce yakalandığı amansız 
hastalıkla mücadele ediyordu. 
Hastalığının ilerlemesi 
sonucunda yaşamını kaybeden 
evli ve iki çocuk babası Sağlam, 
13 Mayıs 2019 Pazartesi günü 
Vakfıkebir Caferli Mahallesi 
Camii'nde öğle namazına 
müteakiben kılınan cenaze 
namazının ardından gözyaşları 
arasında aynı yerde toprağa 
verildi. Murhum Mustafa 
Sağlam'a Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
baş sağlığı diliyoruz. 

VAKFIKEBİR'İ YASA BOĞDU
Vakfıkebir ilçesine bağlı Caferli Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Sağlam 
(43) geçirdiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

TRABZON BAŞKONSOLOSU ZALiHE ERDEN,
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Vakfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 

Kuleyin, 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada şunları söyledi.
“ÇİFTÇİ HAYATINI TOPRAĞA 
BAĞLI KALARAK İDAME 
ETTİRİR”
Müdür Remziye Kuleyin, “Doğu 
Karadeniz'in özellikle kırsal 
kesiminde yaşayan çiftçiler zorlu 
doğa koşullarına rağmen aile 
ekonomisine katkı sağlamak için 
yıl boyu çalışmak zorundadır. 
Çiftçilerin günlük işleri inek 
sağmaktan ya da ekmek yapımı 
için tahıl yetiştirmekten ibaret 
değildir. Çiftçilik mesleği çok 
daha karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Bu meslek, hem çevre 
üzerinde hem de çiftçilerin kendi 
çalışmaları üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olan pek çok 
disiplinle etkileşim 
halindedir.Canlı varlıklarla ve 
doğal şartların belirsizliğinde 
yapılan çiftçilik değişken 
zorluklar içermektedir. İklim 

faktörleri ısı, ışık, nem, yağış 
canlılar yararlı, zararlı, avcı 
felaketler yangın, sel, toprak 
kayması vb. bazen fırsat, bazen 
tehdittir. Hangi durumda nasıl 
önlem alınmalı bilmeden olmaz. 
Toprak hazırlığından hasat 
sonrası işlemlere; Tohumluk 
seçiminden, pazarın 

ihtiyaçlarına uygun zaman ve 
özellikte ürün yetiştirmeye kadar 
pek çok hesap yapılır. Elde 
olamayan plan yılların deneyimi 
ile kafanın içinde yoğrulur. 
Bununla kalınmaz traktör ve 
ekipmanlarının bakım ve 
ayarları, tarlaya girdiğinizde 
toprağın aletlere uyguladığı 

dirençler, rüzgâr yönü ve şiddeti 
hep hesaplanması gereken 
konulardır. Üstelik tüm bu 
sorunlar her bir ürün için 
farklıdır. ve bir üretici aynı 
tarlada sürekli aynı ürünü üretse 
dahi sorunlar giderek baş 
edilemez hale gelecektir. 
Tarımda kaçınılmaz şekilde 
birden fazla ürün üretimi sigorta 
gibidir. Ki ürettiğiniz her bir ürün 
için birbiri ile karışması olası 
(benzer ama aynı olmayan) bir 
bilgi birikimi hafızanızda yer 
etmelidir.Tarım ve hayvancılık, 
en eski insan mesleklerinden 
biri olan çiftçiliğin temel geçim 
kaynağıdır. Çiftçiler, iyi bir 
coğrafya bilgisi olan bilim 
adamları gibi mesleklerini 
sürdürmektedir. Geçmişten 
günümüze avcılık ve toplayıcılık 
olarak başlayan çevreyle olan 
ilgi zaman içinde gelişerek 
hayvanların ehlileştirilmesi ve 
bitkilerin yetiştirilmesiyle bir 
meslek haline gelerek çiftçiliğe 
dönmüştür. Çiftçi hayatını 

toprağa bağlı kalarak idame 
ettirir. Tarımda hasatın ekimin, 
sulanmanın, gübrelemenin 
hayvancılıkta yem, sağma 
işlerinin yapılması hep sistemli 
bir düzen ve bilgi isteyen 
işlerdir. Bu bakımdan çiftçilik 
günümüzün en önemli 
mesleğidir. Çiftçiler doğal 
üretimin sağlanmasında kırsal 
alanlarda, ekili arazilerde ve 
özel ayrılmış arazilerde 
mesleklerini devam ettirirler. 
Büyükbaş, küçükbaş, mera, 
ahır, kümes olarak çeşitlenen 
hayvancılık, deniz ürünleriyle 
birlikte de daha farklı kollara 
ayrılmaktadır. Tarımda, sulama, 
ilaçlama, gübreleme, toprak 
bakımı faaliyetleri de işin 
tamamını oluşturmamaktadır. 
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 
olarak kutlanırken, çiftçilerin bu 
emekleri göz önünde tutularak 
kıymetleri daha iyi bilinmeli 
sağlanmalıdır. Temel gıda 
maddelerimizi üreten çiftçilerin 
kaliteli ve daha çok ürün ile 

emeğinin karşılığını almasını 
sağlamak için Müdürlüğümüz 
bünyesindeki Veteriner Hekim 
ve Ziraat Mühendislerinden 
oluşan Teknik Personelgece 
gündüz çiftçimizin yanında yer 
alarak destek sağlamıştır.Bire 
bir çiftçilerinçalışma 
alanlarındabirlikte olan bizler; 
toprağın sürülmesi, tohumun 
seçilmesi ve ekilmesi, sulama, 
gübreleme, ürün alma, ürünün 
değerlendirilmesi,hayvan 
yetiştiriciliği ve hayvan 
hastalıklarının kontrolü gibi 
konularda güncel teknik bilginin 
uygulamalı olarak çiftçiye 
ulaştırılması sağlanmıştır. Tarım 
ve hayvancılık yapılan 
alanlarında çiftçilerin karşılaştığı 
ve çözülmesi gerekensorunların 
giderilmesi için ilgili muhatap-
ların bir araya getirilerek çözüm 
yöntemleri geliştirilmiştir. Alın 
Terinin Bereketiyle Ülkemizin 
Kalkınması için Çalışan Üreten 
Çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler 
Günü Kutlu Olsun.” Dedi.

CÝFTCÝLÝK GÜNÜMÜZÜN EN ÖNEMLÝ MESLEÐÝDÝR

►►İlçe Müftülüğü'nün gençlere 
yönelik yürüttüğü çalışmaları 
kapsamında, Soğuksu 
Mahallesi Merkez Camii'nde 
gerçekleştirilen Gençlik 
Buluşmasına, Vakfıkebir Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) Adnan Demirtürk 
Öğrenci Yurdu'nda kalan 
öğrencilerle birlikte İlçe 
Müftülüğü Gençlik Koordinatörü 
Rıdvan Açıkgöz, Soğuksu 
Mahallesi Merkez Camii İmam 
Hatibi Osman Kaim, mahalle 
muhtarı Ali Aydın, din görevlileri 
Hüseyin Sağlam, Davut Ertürk 
ve bazı vatandaşlar katıldı. 
Akşam namazından bir süre 
önce camiye gelen gençler, 
ağaçlarla kaplı, yeşilliğin hakim 

olduğu cami avlusu ve etrafında 
temiz hava eşliğinde gezinti 
yaptı ve bu anı fotoğraflara 
yansıttı. Namazın cemaatle 
kılınmasından sonra ise camiye 
ait çok amaçlı salonda, İlçe 
Müftülüğü Gençlik Koordinatörü 
Rıdvan Açıkgöz gençlerle, yatsı 
namazına kadar verimli bir 
sohbet gerçekleştirdi.
Oruç ve namaz ibadeti, 
Kur'an'ın ifadesiyle; kişiyi tüm 
kötülüklerden alıkoyan ve 
insanın nefsini terbiye eden 
bir yapıya sahiptir
Yaklaşan Ramazan ayı 
dolayısıyla Oruç ibadetinin 
hikmet ve faydaları üzerinde 
duran Rıdvan Açıkgöz 
sohbetinde; "Ramazan ayının 

öncesinde içimizi heyecanın 
sardığı şu günlerde, 
Müslümanların hem dünya 
hayatındaki sosyal ilişkilerini 
hem de âhirete dönük kulluk 
vazifelerini tekrar gözden 
geçirmeleri ve Kur'an 
mektebinde görecekleri bu 
mânevî eğitime hazırlanmaları 
gerekmektedir. Kur'an'da Allah 
Oruç ibadeti ile ilgili bizlere, bu 
ibadetin tüm ümmetlere farz 
kılındığını bildirmektedir. 
Anlaşılan o ki; Oruç ibadeti her 
yönüyle tüm insanlığın 
kendisine ihtiyaç duyduğu bir 
ibadet olmakla beraber, 
inananları daha iyi bir insan 
olma yönünde de dönüştüren 
bir özelliğe sahiptir. Oruç ibadeti 

gibi namaz ibadeti de aynı 
anlama sahip ve yine Kur'an'ın 
ifadesi ile kılınmakla kişiyi tüm 
kötülüklerden alıkoyan ve 
insanın nefsini terbiye eden bir 
yapıya sahiptir. Eğer Ramazan 
ayındaki mânevî 
yolculuğumuza, oruç ve namaz 
ibadeti ayrılmaz bir ikili olarak 
eşlik ederse, nefis bizi herhangi 
bir kötülüğe sevk etme şansı 
bulamayacak ve mânevî 
otokontrol de sağlanmış 
olacaktır." sözlerine yer verdi.
İbadetler samimiyetle îfâ 
edildiğinde; Allah, kulunun 
tutan eli, işiten kulağı ve 
gören gözü olacaktır
İbadetlere rağmen, hatalara ve 
günahlara devam ediyor 
olmanın temelinde, ibadetleri 
îfâdaki samimiyetsizliğin 
yattığını belirten Rıdvan 
Açıkgöz, "Mümin kişi bilecek ki 
tüm ibadetlere rağmen 
hayatında hala hatalara ve 
günahlara devam ediyorsa 
sorunun temeli, yapılan 
ibadetlere ilişkin samimiyet 
noktasındadır. Şayet yapılan 
her iş samimiyet üzere binâ 
edilirse sadece rızâ-yı ilâhi 
hedef alınmış ve tüm işler Allah 
için yapılmış demektir. İbadetler 
samimiyetle îfâ edildiğinde de 

yine Kutsî bir hadis-i şerifin 
ifadesiyle; Allah kulunun tutan 
eli, işiten kulağı ve gören gözü 
olacaktır." dedi.
Gençlik faaliyetleri, hem 
okullar bünyesinde hem de 
okul saatleri dışındaki 
etkinliklerle devam ediyor
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, 
müftülük bünyesindeki 
koordinatörlükler ve bürolar 
aracılığı ile farklı alanlarda, 
toplumun hiçbir kesimini açıkta 
bırakmayan birçok faaliyetler 
yürütme gayretinde olduğunu 
da sözlerine ekleyen Açıkgöz, 
"Son yıllarda büyük bir ivme 
kazanan gençlik faaliyetleri de, 
hem okullar bünyesinde hem de 
okul saatleri dışındaki 
etkinliklerle de devam 

etmektedir. Doğru bilgi 
kaynağını temin etmek ve bu 
bilgiyi insanlara aktarmaktan 
başka gayesi olmayan Diyanet 
işleri Başkanlığımız çalışmala-
rına hızla devam etmektedir. 
Umuyoruz ki daha güzel bir 
dünya, daha bilinçli ve şuurlu bir 
nesli inşâ edecek olanlar, bizler 
ve sizler olacağız. Bu vesileyle, 
yaklaşan Ramazan ayına hazır 
olmayı, Ramazan'ı hakkıyla îfâ 
etmeyi ve affedilerek bayrama 
ulaş-mayı Allah cümlemize 
nasîp eylesin." sözleriyle konuş-
masını tamamladı. Soğuksu 
Mahallesi'ndeki Gençlik 
Buluşması, yatsı namazının 
cemaatle kılınması, tesbih, 
tehlil, Kur'an-ı Kerim tilâveti ve 
duâ ile sona erdi.

SOĞUKSU MAHALLESİ'NDE GENÇLİK BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Soğuksu Mahallesi'nde 'Gençlik Buluşması' gerçekleştirildi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Hafız Hasan Kaan 

Kur'an Kursu'nda okuyan 50 
öğrenci, hocalarıyla birlikte 
çıktıkları Güneydoğu Anadolu 
gezisini tamamlayarak ilçeye 
döndüler. 30 Nisan 5 Mayıs 
tarihleri arasını kapsayan 'Tarih 
ve Kardeşlik Gezisi' 
kapsamında; Şanlıurfa Dergâh 
Camii, Balıklıgöl, Göbeklitepe, 

Mardin Artuklu İlçesi Hacı İsmail 
Kaya Kur'an Kursu, Mardin 
Kasımiye Medresesi, Diyarbakır 
Sufle Medresesi, Tarihi Suriçi, 
Hz. Süleyman Camii, Ulu Camii, 
Diyarbakır Eğil Peygamberler 
Makamı, Siirt Tillo Kalesi, Cam 
Teras, Tillo Müzesi, İsmail 
Fakirullah Türbesi, Veysel 
Karânî Hazretlerinin kabri ve 
Bitlis Tatvan'da bulunan Hira 

Kur'an Kursu'nu ziyaret ettiler. 
Gezi dönüşü bir değerlendir-
mede bulunan Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu Yöneticisi 
Seyfullah Hacıfettah-oğlu; 
"Öğrencilerimizin tarih bilincini 
artırmak, ülkemizin farklı coğrafi 
bölgelerindeki öğrenciler ara-
sında kardeşlik şuurunu tesis 
etmek, sene boyunca yoğun bir 
çalışma temposunda yorulan 
öğrencile-rimizin yorgunluklarını 
gider-mek, derslerine motive 
etmek, ülkemizin coğrafi güzel-
liklerini temâşâ edip farklı bölge-
lerdeki eğitim geleneklerini 
yerinde göz-lemlemek, ülkemi-
zin Güneydoğusunda yaşayan 
kardeşleri-mizle Karadeniz 
bölgemizde yaşayan kardeşleri-
miz arasında bir kardeşlik 
hukuku tesis etmek amacıyla 
Güneydoğu Anadolu bölgesine 
düzenlediğimiz 'Tarih ve 

Kardeşlik Gezisi' fevkalâde 
güzel geçti. Öğrencilerimiz çok 
mutlu oldular. Öğrencilerimize 
ve bize bu imkanı sağlayan ilçe 
müftülüğümüze, Kaanlar 
Vakfı'na, Hafız Hasan Kaan 

Eğitim Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği'ne, Kaanlar 
Vakfı Vakfıkebir sorumlusu 
Hayati Er hocamıza, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, Kaanlar 

AŞ adına Osman ve Ahmet 
Kaan'a, Kaanlar Trabzon
 bölge Bayii Ali ve Rıfat Kaan'a 
ve emeği geçen destek 
veren herkese teşekkür 
ediyoruz" dedi.

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ GEZİDEN MUTLU DÖNDÜ
Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda okuyan öğrenciler, hocalarıyla birlikte çıktıkları Güneydoğu Anadolu gezisinden mutlu döndüler.
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Osman KOYUNCU

iyasette önemli olan sistemdir. İslam Sâleminde genelde halk tabakasının 
çoğunluğu, haram yemesin, işini doğru 
yapsın diye dindar olanı seçer. Fakat çoğu 
zaman para ve makam bazı dindarların 
eline geçti mi ne hukuk kalır ne de adalet, 
para ve makam insanı yoldan çıkarır,bir 
sürü yanlış işler yaptırıyor. İslam âleminde 
çok sayıda örnekleri vardır. Avrupa çok 
dindar mı da işler yolundayülüyor. Onlar 
sistemlerini kurdular, onlardakişiler çok 
önemli değil sistem önemli, gelen yanlış 
yapamaz sisteme uymak zorundadır diye 
düşünür. Müslümanlar, dindar siyasetçi 
arayacağına adıl bir hukuk sisteminin 
kurulmasına çalışsalar daha akıllıca bir iş 
yapmış olurlar. Bugünkü yazımda son 
zamanlardaki yanlışlar, hukuksuz ve haram 
işleri üzerine yazılan yazılardan bir demet 
sunacağım.A. Dilipak, peygamberimizin 
hadisi ile başladığı yazısında  ”Bir kavme 
olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında 
adaletsizliğe sevk etmesin”, -“Aile ve 
gençliğin hali ortada. Ekonominin hali 
ortada. 'Kem alat(kötü aletler)ile 
Kemalat'(olgunlaşma) olmuyor. Haram para 
ile saadet, hizmet, ibadet olmuyor.” -“'Bu 
gidiş nereye!' diye kendi nefsimizi hesaba 
çekmeden yola devam edemeyiz. Büyük bir 
savruluş yaşıyoruz. Para, kadın ve makam 
hırsı bizi perişan etti.” -”Müslümanların 
siyasetle imtihanı zor bir imtihan. Bu 
sadece Türkiye'de değil, her yerde böyle 
oldu. Ders almıyoruz. Bu geçmişte de böyle 
idi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. 
… “Media, hakkın ve halkın gören gözü, 
işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi 
olacaktı. Ama olmadı işte “Sahibinin sesi” 
oldu. Daha doğrusu, genel anlamda “parayı 
veren düdüğü çalar.” Birilerinin elinde 
rakiplerini susturmak için silâha, sopaya 
dönüştü. “Cilâlı adam devri”nden birilerini 
parlatmaya da yarıyor. “Trampen tahtası” 
işlevi de görüyor” dedi.

 Karar Gazetesinden Ahmet  Taşgetiren,AKP için “kurulduğundan bu 
yana hiç bu kadar 'savunma psikolojisi' 
içine düşmemişti” diyen Taşgetiren, “Seçimi 
iptal ettirebilmek için girdiği canhıraş 
mücadeleden sonra YSK'nın seçim iptali ile 
gelen sonuç, belli ki YSK'dan çok, 'İktidar 

gücü'ne mal ediliyor ve epeyce bir süredir 
yargının girdiği türbülansla oluşan bagaj 
YSK kararıyla tavan yapıyor” ifadesini 
kullandı. Taşgetiren'in “Rus ruleti!” 
başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü 
şöyle: Gelinen noktada en kritik soru şu: 23 
Haziran'daki seçimde ya Cumhur 
İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 
kazanamazsa. Olayın bir Binali Yıldırım 
tarafı var, kazanılamadığı takdirde onun 
kariyerinde müthiş bir düşme yaşanacak. O 
ayrı, ama bunca tartışmanın içinden çekip 
çıkarılan seçim iptalinden sonra 
“kazanılamazsa” bu, Tayyip Erdoğan için de 
Devlet Bahçeli için de ciddi bir “siyasi 
erozyon” anlamına gelecek. Peki 
kazanılabilecek mi? Burada “Kazanır 
canım” cevabını verenler, “Bir şekilde 
kazanır” gibi, içinde her türlü kirli şüpheyi 
barındıran imalarda bulunuyor ki 
kazansanız da kaybedeceğiniz bir siyasi 
hafıza biriktirecek. Kimi de “Kazanmalı” 
diyerek “İstanbul bu canım, başkasına 
verilir mi?” gibi, ya da Devlet Bahçeli gibi 
“İstanbul beka meselesi” diyerek, bütün şu 
tartışmalı sürecin altındaki “sorunlu” 
psikolojiyi yansıtıyor. 
Eski Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın 
değerlendirmeleri şöyle 'YSK İstanbul 
seçimini iptal etmekle Anayasa'nın 79. 
Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' 
görevini yerine getirmemiştir. Verdiği 
kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete 
kavuşturmamıştır. YSK'nın il ve ilçe seçim 
kurulları hakkında suç duyurusunda 
bulunması esasen YSK'nın kendisinin 
suçluluğun ikrarından başka bir şey 
değildir. Çünkü seçimin sağlığından 
sorumlu YSK'dır. YSK görevini ihmal 
etmekle kalmamış milyonlarca insanın 
seçme hakkını kullanılmaz duruma 
sokmuştur. Karardan çıkan sonuç: Birincisi 
yargı organlarının tarafsızlık ve 
bağımsızlık sorununun ağırlaşarak devam 
ettiğini göstermektedir. İkincisi ise çok 
ciddi bir 'seçim güvenliği' sorununun ortaya 
çıktığını göstermiştir. Gelecekte yapılacak 
seçimlerin güvenliği ile ilgili endişe ve 
kaygılara ivme kazandırmıştır.' Bir arpa 
boyu yol gidememişiz diyen Sayın Gül 
haksız mı?” 

DİNDARLARIN PARA, MAKAM VE KADINLA İMTİHANI

MÜFTÜLÜK PERSONELİNE
TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi ve İlçe Müftülüğü 

işbirliğinde imam hatiplere 
yönelik açılan Türk İşaret Dili 
kursunda kursiyerlerle bir araya 
gelen Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü M. Birol 
Yüksek, İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, Halk Eğitimi Müdür 
Yardımcısı Mustafa Dal ve İlçe 
Vaizi Osman Öztürk Kurs 
Öğretmeni Özlem Aşan'dan 
kurs hakkında bilgiler aldı. 
Kursiyerlerin İstiklal Marşımızı 
işaret dili ile söylemeleri beğeni 
ile karşılandı. Açılan bu kursa 
Vatandaşlar tarafından da ilgi 
gösterildi.
“120 SAATLİK KURS 
GÖRDÜLER”
Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü M. Birol Yüksek yaptığı 
açıklamada; “Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi ve İlçe Müftülü-
ğü işbirliğinde imam hatiplere 
yönelik Türk İşaret Dili kursu 
açılmış olup verilen eğitimde 
sona doğru yaklaşılmıştır. 120 
saatlik kurs alan imam hatipler 
bu eğitimle TİD kurs programı, 

işitme yetersizliği ile dil ve ko-
nuşma yetersizliği olan birey-
lerin kişisel ve toplumsal ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla 
konuşma dilinden farklı olan 
fakat belli bir sistem içinde el 
ve vücut hareketleri ile mimik-

lerin kullanıldığı görsel bir dili 
öğrenmiş oldular. Gelişen tek-
nolojiye ve uzun sürenuygula-
malara göre işitme yetersizliği 
olan bireylerin eğitiminde 
bireysel özelliklerin ve bireysel 
ihtiyaçların belirleyici olması 
gerekmektedir.  Eğitimle işitme 

yetersizliği eğitim hizmetlerinin 
tümü, bireylerin işitme kalın-
tısını en üst düzeyde kullan-
maları, dil ve konuşma, sosyal, 
akademik vb. tüm becerilerini 
olabilecek en üst düzeye 
çıkarabilmeyi hedeflenmek-

tedir. Çerçeve öğretim 
programı ile bireylerin, TİD 
kullanarak işitme yetersizliği 
olan bireylerle iletişim 
kurabilmek için temel bilgi ve 
becerileri kazanması, yeniliğe 
ve değişime uyum sağlaması 
öngörülmektedir.”  Dedi.

BORÇLARI VE SATILAN MÜLKLERİ 
AFiŞ YAPTIRDI
Yeni dönemde yapılan tüm harcamalar ve 

giderlerle ilgili de halkın şeffaf bir şekilde 
bilgilendirileceğini ifade eden Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 
usulsüz olarak düzenlenen ve ödenen faturalar 
hakkında hukuki ve idari sürecinde devam ettiğini 
söyledi. Beşikdüzü Belediyesi'nden yapılan 
bilgilendirmede, Orhan Bıçakçıoğlu döneminde 
satılan mülklerin gelirlerinden toplan 21 milyon 932 
bin TL gelir sağlandığı, Beşikdüzü Belediyesi'nin 
borcunun 114 milyon 243 bin TL olduğu açıklandı. 

Merkez Yeni Camii'nde her 
hafta Çarşamba günleri 

akşam namazını müteakip 
başlayıp yatsı ezanıyla sona 
eren Tefsir Sohbeti Ramazan 
ayında da devam edecek. 
Ramazan'ın ilk haftasında da 
sohbete iştirak eden 
vatandaşlar, camide birlikte 
önce iftarlarını yaptılar daha 
sonra da cemaatle kılınan 
akşam namazını müteakip 
tefsir sohbetine devam ettiler. 
Ramazan ayı içerisindeki ilk 
tefsir dersi öncesi, iftarı camide 
vatandaşlarla birlikte açan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
yapılan duânın ardından 
akşam namazını kıldırdı. Tefsir 
sohbeti öncesinde kısa bir 
konuşma yapan Müftü Köksal, 
tefsir derslerine katılan 
cemaate, hayırseverlerin 
katkılarıyla camide iftar 
verilmesi uygulamasının, 
Ramazan sonuna kadar her 

hafta devam edeceğini belirtti. 
İlçe Müftüsü Köksal, ikramda 
emeği olanlara, iştirak 
edenlere ve tefsir sohbetine 
katılan herkese teşekkür etti. 
Daha sonra İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş, Mü'minûn Sûresi'nin 
84. âyetinden 100. âyetine 

kadar olan âyetlerin anlamı 
ve tefsirini sinevizyon 
sunumu eşliğinde yaptı. 
Yatsı ve teravih 
namazlarının kılınmasıyla 
bu haftaki tefsir sohbeti 
sona erdi. Bu yıl 12 Eylül 
2018 Çarşamba günü, 
Kur'an'ın 20. Sûresi olan 
Tâhâ Sûresi'yle başlayan 
Tefsir Sohbeti programı; 

sırasıyla 21. sûre Enbiyâ, 22 
sûre Hac, 23. sûre  Mü'minûn 
ve 24. sûre olan Nûr 
Sûresi'ndeki âyetlerin meâl ve 
tefsîrinin yapılmasıyla 24 
Temmuz 2019 tarihinde sona 
erecek.

TEFSİR SOHBETİ ÖNCESİ CAMİDE
BiRLiKTE iFTAR AÇTILAR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün cami dersleri kapsamında sürdürdüğü 
'Tefsir Sohbeti' programı Ramazan ayında da devam ediyor.

erkez Kur'an kursu ile MKirazlık Mahallesi Kur'an 
Kursu'nda 'Okul Öncesi Dönem 
Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde 'Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi' gören 4-6 yaş arası 

minik öğrenciler, anneler günü 
dolayısıyla Altınköş 
Restaurant'ta düzenlenen iftar 
yemeğinde anneleriyle biraraya 
geldiler. Minikler yemeğin 
ardından kendi anneleri başta 

olmak üzere tüm anneler için 
ilâhiler söylediler. Duygu dolu 
anların yaşandığı programın 
sonunda minikler, anneler günü 
anısına annelerine hediyelerini 
verdiler.

MiNiKLER, ANNELERiN 
ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren  Kur'an kurslarında, 
eğitim gören 4-6 yaş grubu minik öğrenciler, annelerinin anneler gününü kutladılar.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

HABER

VAKFIKEBiR'E HiZMET iÇiN VARIZ

Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen 

iftar yemeğinin ardından 
konuşan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Tüm çalışma arkadaşları-
mın iyi niyetliyle birlikte en 

üst şekilde verim vererek 
hizmet etme gayreti içeri-
sinde olduklarını biliyorum. 
Ramazan ayının bereketi, 
paylaşmaktır, kaynaşmaktır, 
birlikte olmaktır. Şunu bir 
kez daha ifade etmek 

istiyorum ki; çalışma 
arkadaşlarım arasında 
dargınlık, küskünlük 
kesinlikle istemiyorum. 
Hepimizin ortak amacı 
Vakfıkebir'imize daha iyi 
daha kaliteli hizmet etmektir. 
Yerel seçimleri geride 
bıraktık. Geçmiş dönemde 
olduğu gibi, belediye meclisi 
üyesi arkadaşlarımız ve 
sizlerle birlikte var 

gücümüzle hizmet için 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Yüce Allah bizleri mahcup 
etmesin” dedi. Daha sonra 
emekliye ayrılan belediye 
çalışanları Osman Şafak ve 
Yaşar Kerim'e Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
ve Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi Üyesi Ahmet Salih 
Birincioğlu tarafından 
plaketleri verildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal; 
Vaiz Osman Öztürk, Murakıp 
Ömer Çınar ve mahallede görevli 
imam Hatip Mustafa Albayrak'ın 
da iştirâkiyle, ilçeye bağlı 
Kıranköy Mahallesi'nde ikamet 
eden 85 yaşındaki cilt kanseri 
hastası Hasan Kadı ve 16 yıldır 
Alzheimer hastası olan Esma 
Albayrak ve ailelerini 
evlerinde ziyaret etti. 
İlçe merkezinde ve 
mahallelerde 
yaşayan hasta ve 
engelli vatandaşlarla 
onların yakınlarına, 
moral ve manevi 
destek amacıyla 
ziyaretler gerçekleş-
tirdiklerini belirten 
Müftü Köksal, 
"Manevi rehberlik 

kapsamında hastalarımıza moral 
vermek, onlara yalnız olmadıkla-
rını göstermek, şifâ dilemek 
amacıyla bu ziyaretleri gerçek-
leştiriyoruz. Hâl ve hatırlarını 
soruyoruz. Durumlarıyla ilgili bilgi 
alıyoruz. Şifâ dileğinde bulunu-
yor, duâ ediyoruz, duâlarını 
alıyoruz." dedi.

MÜFTÜ HÜSEYİN KÖKSAL
KIRANKÖY MAHALLESİ'NDE
HASTA ZiYARETiNDE BULUNDU
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, hasta 
ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kıranköy 
Mahallesi'nde bulunan hasta vatandaşları ziyaret etti.

BEYLİKDÜZÜ'NÜN
TRABZONLU BAŞKANI 
Hemşehrilerimiz Mühendis Arif Sağlam, Mühendis 
Tarık Şentürk,  Müteahhit Arif Cemil Güç ve Uzman 
Doktor Alper Koçbıyık, Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Maçkalı Hemşehrimiz Mehmet Murat Çalık'ı 
makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.  

Önceki dönem Beylikdüzü 
Belediye Başkanlığı görevin-

de bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 
Teknik İşlerden Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapan, yerel seçimlerde aday 

olarak Beylikdüzü Belediye Baş-
kanlığı görevine seçilen Başkan 
Mehmet Murat Çalık sohbet 
sırasında gazetemiz aracılığıyla 
tüm Karadenizli hemşehrilere 
selamlarını ilettiğini ifade etti. 

GÜLEN YÜZÜ SOLDU
Şalpazarı İlçesi Kasımağzı Mahallesi'nden, 
Denizlispor'da futbol oynayan Ziya Alkurt ve 
ses sanatçısı Ali Alkurt'un kız kardeşi Gülçin 
Alkurt 14 yaşında hayatını kaybetti.

rtahisar'da İmam Hatip OLisesi'nde öğrenim gördüğü 
öğrenilen Gülçin Alkurt'un kan 
kanseri hastalığına yakalandığı 
ve bir süredir mücadele ettiği 
amansız hastalığa yenik düşerek 

KTÜ Farabi Hastanesi'nde 
yaşamını kaybettiği öğrenildi. 
Gülçin Alkurt Şalpazarı 
Kasımağzı Mahallesi'nde toprağa 
veriledi. Ailesine ve yakınlarına  
başsağlığı diliyoruz.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, belediye meclisi üyeleri, belediye 
çalışanları ve aileleriyle düzenlenen bir iftar yemeğinde bir araya geldi. 

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı 

merkez Kur'an kursu ile 
Kirazlık Mahallesi Kur'an 
Kursu'nda, 'Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde 'Kur'an Eğitimi 
ve Öğretimi' gören 4-6 yaş 
arası minik öğrenciler kurs 
hocaları (bayan Kur'an 
kursu öğreticileri)'nın 
refâkâtinde, ilçe 
müftülüğüne bağlı Mescid-i 
Aksâ Camii ile Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu'nu 
ziyaret ettiler. Kursun 
bahçesinde gönüllerince 
oynayıp eğlenen miniklere 
meyve öğünlerinin ardından 
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu'nda öğle yemeği 
ikram edildi. Daha sonra 
Mescid-i Aksâ Camii'ni 
ziyaret eden 4-6 yaş grubu 
minik öğrencilere, İmam 
Hatip Zekeriya Yüksel cami 
ile ilgili bilgiler verdi. Sorulu-
cevaplı bir süre sohbetin 
ardından miniklerin cami ve 
kurs ziyaretleri sona erdi. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
miniklerin ziyaretleriyle ilgili; 
"Müslümanların, özelde de 
aziz milletimizin birlikteliğini 
temsil eden ve namazla 

özdeşleşen İslâm Dini'nin 
ibadet yeri camiyi yakinen 
tanıma fırsatı bulan 
yavrularımız, değerler 
eğitiminde mühim yeri 
bulunan camilerin, ibadet 
içtenliğinin somutlaştığı, 
namazın birlikte cemaat 
halinde bir bedenin uzuvları 
gibi birbirine kenetlenerek 
yerine getirildiği yer 
olduğunu eğlenerek, 
dokunarak ve severek 
öğrenmenin hazzını ve 
mutluluğunu yaşıyorlar. 
Camiye ait iç ve dış aksamı 
hocalarından öğrenme 
imkanı buluyorlar. Cami 
ziyaretinin âdâbından ve Hz. 
Peygamber (s.a.v)'in mühim 
uygulamalarından olan iki 
rek'atlık camiye saygı ve 
tâ'zîmin ifadesi olan 
Tahiyyetü'l-Mescid Namazı 
(camiyi selamlama namazı) 
da kılıyorlar. Son derece 
mutlu ve neşeli olduklarını 
gözlemliyoruz. Onların  
mutluluğu bizleri de mutlu 
ediyor. Bu yavruları bizlere 
emanet eden anne-baba-
larına, onların eğitim-öğreti-
mi ile ilgilenen hocalarına 
teşekkür ediyorum. Sağlık-
afiyet diliyorum." dedi.

MiNiKLERiN CAMi VE KURS ZiYARETi
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren Kur'an kurslarında 
eğitim gören 4-6 yaş grubu minik öğrenciler cami ve Kur'an kursu ziyaretinde bulundular.

Büyük bir borç yükü ile Beşikdüzü 
Belediyesini devir alan Beşikdüzü 

Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
imansızlıklar içerisinde hizmet edebilmek 
için büyük bir gayret gösteriyor. 
Beşikdüzü'ne bağlı Ardıçatak, Denizli, Oğuz 
ve Şahmelik Mahallelerinde yol bakım ve 
onarım çalışmaları gerçekleştirildi.  İlçe 
merkezinde bulunan cadde ve sokaklar 
basınçlı su ile yıkanarak temizlendi. Ayrıca 
Takazlı ve Tümen Derelerinin temizlikleri 
yapılarak su kanalları açıldı. Beşikdüzü'ne 
hizmet için yoğum bir tempoyla çalışmalara 
başladıklarını ifade eden Başkan Ramis 
Uzun, “Halkımız bize güvendi destek oldu. 
Onların bu güvenlerine layık olacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.  

RAMiS BAŞKAN
KOLLARI SIVADI

Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis 

Uzun göreve başlar 
başlamaz yoğun bir 

çalışma temposu 
ile ilçesine hizmet 

etmeye başladı. 
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iLÇEYi TERCiH EDEN 
HER ÖĞRENCİYE BURS SÖZÜ

Şalpazarı Belediyesini 
ziyaret eden Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Emin Aşıkkutlu, yapımı 
tamamlanan Şalpazarı Meslek 
Yüksekokulu Hilmi Türkmen 
Yerleşkesi'nin bu sene 
açılacağı müjdeledi. Şalpazarı 

Belediye Başkanı Refik 
Kurukız ise ilçeyi tercih eden 
her öğrenciye burs sözü 
verdi.
“ŞALPAZARI YERLEŞKESİ 
BU YIL HİZMETE 
GİRECEK”
Rektör Aşıkkutlu ve Başkan 
Kurukız Şalpazarı Meslek 
Yüksekokulu Hilmi Türkmen 
Yerleşkesi'nin binasını 
gezerek incelemelerde 
bulundu. Rektör Aşıkkutlu, 

Başkan Kurukız'dan yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Trabzon Üniversitesi'nin 
Şalpazarı Yerleşkesi'nin bu yıl 
açılacağını belirten Rektör 
Aşıkkutlu, emeği geçenlere 
teşekkür etti.

ÖĞRENCİNİN HER TÜRLÜ 
SORUNU İLE 
İLGİLENECEĞİZ
Başkan Kurukız ,“Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Sayın 
Aşıkkutlu belediyemizi ziyaret 
ederek çalışmalarımız 
hakkında bilgi aldı. Yapımı 
tamamlanan Şalpazarı Meslek 
Yüksekokulu Hilmi Türkmen 
Yerleşkesi'nin binasını gezerek 
incelemelerde bulundu ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederek okulun bu sene açıla-
cağı müjdesini verdi. Biz de 
ilçemizi tercih eden her öğren-
cimize burs vermeyi vaat ede-
rek öğrencilerimizin her türlü 
sorunu ile ilgileneceğimizin 
garantisini verdik.” dedi.

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

TURAN; “FINDIK KURDUNA DiKKAT!”
Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ziraat Yüksek 
Mühendisi Mehmet Volkan Turan, Fındık bahçelerinde zarara neden olan 'Fındık 
Kurdu' zararlısına karşı mücadele zamanın yaklaşmakta olduğunu belirtti.

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Turan yaptığı 

bilgilendirmede şunları söyledi; 
“Bir çift fındık kurdu 200 adet 
fındığa zarar vermekte bu da 
yarım kg. fındık kaybına neden 
olmaktadır.” Ziraat Yüksek 
Mühendisi Turan, “Fındık 
bahçelerimizde zarar yapan 
'Fındık Kurdu' zararlısına karşı 
mücadele zamanı 

yaklaşmaktadır. Çiftçilerimiz 9 
Mayıs 2017 tarihinden itibaren 
bahçelerini sık sık kontrol 
ederek fındıkların%50'si 
mercimek büyüklüğüne 
geldiğinde ilaçlı mücadeleye 
başlanmalıdır.”
“İLAÇLAMANIN BİR 
SEFERDE YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR”
Ziraat Yüksek Mühendisi Turan, 

”Trabzon ilimizde ilaçlı 
mücadeleye bu sene; sahil 
kuşakta 13 Mayıs, orta kuşakta 
18 Mayıs, yüksek kuşakta ise 
23 Mayıs tarihinde başlan-
malıdır. Mücadelede tavsiye 
edilmeyen ilaçların kullanılma-
ması; yaprak gübreleri hariç 
herhangi bir kimyasal 
maddenin ilaçla kesinlikle 
karıştırılmaması ve ilaçlamanın 
bir seferde yapılması 
gerekmektedir. Kullanılacak 
bitki koruma ürünleri İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz 
tarafından yetkilendirilmiş olan 
bitki koruma ürünleri satış 
bayisinden alınarak “Bitki 
Koruma Ürünleri Uygulama 
Belgesi” sahibi kişiler 
tarafından uygulanmalıdır. 
İlaçlama başlamadan önce 
arıcılarımızın, arılarını ilaçlama 
sahaları dışına çıkarmaları 
gerekmektedir. İnsan ve 
hayvan sağlığı bakımından 
ilaçlama bitiminden 21 gün 
sonrasına kadar ilaçlama 
yapılan bahçelerde hayvan 
otlatılmamalı ve meyve 
yenmemelidir dedi.”

GÜNEYKÖY'DE HORON ŞOV
“Vakfıkebir Horon Üstatları Platformu” üyeleri Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref ve 
Ömer Öztürkoğlu tarafından otantik olarak hazırlanarak müzeye dönüştürülen eski 
okul binasında düzenlenen horon gecesiyle eğlenceli bir gece yaşadılar.

Eski Okulu köy müzesi 
haline dönüştüren mahalle 

sakinleri davet ettikleri 
“Vakfıkebir Horon Üstatları 
Platformu” üyeleriyle beraber 
horon gecesi düzenlediler. 
Gecenin açılış konuşmasını 
yapan Ömer Öztürkoğlu; 1961 
yılında açılan ve 1996 yılında 
öğürenci yetersizliğinde 
kapatılan okulumuzun bu hale 
gelmesinde çok büyük emeği 
olan Beytullah Öztürk 
kardeşimizin büyük emekleri 
var. Okulumuzu otantik müze 
haline dönüştürmek istedik. 
Köyümüzde eski materyalleri 
toplamaya hala devam 
ediyoruz. Burada 1918 yılından 
beri kullandığımız eski 
eşyalarımız var. 
Vatandaşlarımızdan ricamız bu 
müzemize eski eşyalarını 
vererek katkı sağlamalarını 
bekliyoruz dedi.  Horon 
Üstatları platformu yöneticisi 
Emine şafak ve Mehmet Bülent 
Alp yaptıkları teşekkür 
konuşmasında; beş aydan beri 

yaptığımız çalışmalarımızda 
çıkış noktamız kültürümüze 
sahip çıkarak eski kaybolmaya 
yüz tutmuş dedelerimizin ve 
ninelerimizin oynadığı farklı 
horonlarımızı gün yüzüne 
çıkararak kaybolmamalarına 
vesile olmak. Bizler burada 
olmaktan çok memnun olduk.  
Sizler mahalle olarak 
okulunuzu müzeye 
dönüştürmekle bir ilki 
başardınız. Umarım diğer 
mahallelerde sizlerden örnek 
alarak kültürümüze 

geleneklerimize sahip çıkarlar. 
Bizler platform olarak 
gelişmekte olan bölge turizmine 
katkı sağlamak için mahalle 
gezilerimize davam edeceğiz. 
Bizleri burada ağırladığınız için 
öncelikle Ömer Öztürkoğlu ve 
Muhtar Süvari Şeref'e özelikle 
misafirperverliğiniz için mahalle 
sakinlerine ayrıca 
çalışmalarımıza katkı veren 
arşıbaşı'ndan olan gönül 
tostlarımıza teşekkür ediyoruz 
ifadelerini kullandılar. Müzede 
noksan olan yöresel erkek 
horon ekibinin çeşitli 
yarışmalarda derece alan 
horoncuları giydiği bir takım 
elbiseyi usta öğretici ve 
müzisyen Ali Kemal Aktaş 
müzeye hediye etti.   “Horon 
gecesi Horon” Üstatları Platfor-
mu üyelerinin gösterisinin 
ardından mahalle sakinlerinin 
de katılımıyla oynan horonların 
ardından sohbetler edilerek 
gece sona erdi. 

Mülteci çocuklara 
yönelik 

oluşturulacak olan 
sosyal yaşam alanıyla 
ilgili protokol Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Büşükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü 
Hızır Aktaş, İl Göç İdaresi 
Müdürü Ramazan Latifoğlu, 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt 
arasında imzalandı. Vali 
Ustaoğlu başkanlığında Valilik 
B Toplantı Salonunda yapılan 

protokolle, ilimize göç ile gelen 
ve herhangi bir eğitim 
kurumuna devam edemeyen 
çocuklarımızın toplumla 
entegrasyonlarının sağlanması 
amaçlanıyor. Vali Ustaoğlu, 
“Savaşlardan dolayı vatanlarını 
terk etmek zorunda kalan 

kardeşlerimizi ilimizde 
huzur ve sükun 
içerisinde misafir 
etmekteyiz. Halkımızın 
bu misafirlerimize 
gösterdiği anlayış, 
tarihsel misafirper-
verliğimizin ve insani 

duygularımızın güzel bin 
örneğidir. Bundan dolayı bugün 
burada imzalamış olduğumuz 
protokol göçmen çocuklarımızın 
topluma uyumu açısından 
önemlidir. Projede emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
Trabzon İlinde misafir olan mülteci çocuklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç 
İdaresi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında bir proje hayata geçiriliyor.

Şalpazarı MYO Adalet Yüksek Okulu bu yıl öğrenci alıyor. Şalpazarı 
Belediyesini ziyaret eden Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin 
Aşıkkutlu, yapımı tamamlanan Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Hilmi Türkmen 
Yerleşkesi'nin bu sene açılacağını müjdeledi. Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız ise ilçeyi tercih eden her öğrenciye burs sözü verdi. 

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 

Zorluoğlu, buradaki 
konuşmasında, Dortmund 
şehriyle kardeş şehir protokolü 
imzalanmasının üzerinden 
geçen 5 yılda iki kent 
arasındaki ortaklıkta hatırı 
sayılır mesafe aldıklarını, 
yapacakları çalışmalarla 
kardeş şehir ilişkisinin çok 
daha kurumsal bir yapıya 
kavuşacağından emin 
olduğunu söyledi. İki şehir 
arasında birlikte hareket 
edilebilecek pek çok alan 
bulunduğuna işaret eden 
Zorluoğlu, "Eğitimden kültüre, 
bilimden spora, kültürden 
ekonomi ve ticarete kadar 
birçok alanda birlikte 
gerçekleştirebileceğimiz 
faaliyetler bulunduğunu ve 
birbirimizden öğreneceğimiz 
çok şey olduğunu 
düşünüyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız Dortmund Trabzon 
Meydanı, sadece ilişkilerimize 
ivme kazandırmayacak, aynı 
zamanda iki şehrin halklarını 
da birbirine daha fazla 
yakınlaştıracaktır." dedi.Bu 
kararın alınmasında emeği 
geçen herkese teşekkür eden 
Zorluoğlu, "Trabzon-
Dortmund kardeş şehir 
ilişkisine kuruluşundan 
bugüne kadar katkı yapan 

uyum meclisi üyelerine, Türk 
ve Alman sivil toplum 
kuruluşlarına, Trabzon 
dernekleri yöneticilerine 
şükranlarımı sunuyorum. 
Trabzon Meydanı'nın her iki 
şehrin insanlarına da hayırlı 
olmasını diliyorum." ifadelerini 
kullandı.Dortmund Belediye 
Başkanı Sierau da yıllar önce 
Türkiye ve Trabzon'dan gelip 
bu şehrin ve ülkenin 
kalkınmasına katkıda 
bulunanlara teşekkür etmek 
için böyle bir karar aldıklarını 
söyledi.Sierau, şunları söyledi: 
"Kardeş şehir olduktan sonra 
büyük dostluklar geliştirdik ve 
bugün bunun meyvesini 

alıyoruz. Birlikte birçok konuyu 
konuştuk. Trabzon'dan çok 
sayıda insanın Dortmund'a 
gelmesinden dolayı 
memnunuz. Şehrimizde kardeş 
şehrimizin isminin yer aldığı bir 
meydanın olmasından büyük 
kıvanç duyuyorum."Horon 
tepildiği, kemençelerin 
çalındığı açılışa, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 
Essen Başkonsolosu Şener 
Cebeci, dernek yöneticileri ve 
çevre sakinleri katıldı.Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Dortmund Belediyesi, 2014 
yılında imzalanan protokolle 
kardeş şehir ilan edilmişti.

ALMANYA'IN DORTMUND KENTiNDE
'TRABZON MEYDANI' AÇILDI
Almanya'nın Dortmund kentindeki merkezi bir meydana 'Trabzon 
Meydanı' ismi verildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich 
Sierau meydanın yeni isminin yazıldığı tabelayı birlikte açtı.
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İzmir'in çeşitli takımlarını 
çalıştırarak başarılı sonuçlar 

alan Trabzonspor alt 
yapısından yetişen ve bir 
dönem Büyüklimanspor'un 
kaptanlığını da yapan Mustafa 
Bahadır çalıştırdığı Somaspor'u 
şampiyon yaparak 3. lige 
çıkmasına vesile olan hoca 
Somalıların gönlünde taht 
kurdu. Bilindiği gibi kupa 
maçında Fenerbahçe'yi 
eleyerek bir üst tura çıkan 
Bucaspor'unda hocalığını 
yapmıştı.  Bölgesel Amatör Lig 
8. gurup şampiyonu Somaspor, 
3. lige yükselme play off 
karşılaşmasında Burdur ekibi 
Bucak Oğuzhanspor'u 2-1 
mağlup ederek profesyonel lige 
yükselme hakkını elde etti. 
Trabzon ve Vakfıkebir'in gururu 
tecrübeli Teknik Direktör 
Mustafa Bahadır takımını 
şampiyon yaparken maç 
sonrası sosyal paylaşım 
hesabından yaptığı açıklamada 

3.lig Soma'mıza hayırlı olsun 
Teknik ekibimden, 
futbolcusundan, taraftarından 
yöneticisine, başkanından 
aşçısına, saha görevlisi ve 
çaycısına kadar “Ben” 
demeden çıktığımız 
şampiyonluk yolunda “BİZ” 
olduğumuz için ( Ben bilirim, 
benim takımım) söylemlerinden 
kaçınıp herkesin hakkını teslim 
ederek Şampiyonluğun 
gururunu yaşadık. Bu süreçte 
bizleri destekleyen dualarını 
esirgemeyen sevenlerimizden 
Allah razı olsun. Herkese çok 
teşekkür ederim dedi. Maça 
gelecek olursak; Denizli Atatürk 
Stadyumu'nda oynanan 
karşılaşmada Berkant 
İstanbul'un golüyle 1-0 öne 
geçen Somaspor yediği golle 
maçı 1-1 tamamladı. Maçın 
uzatmalarında 109. dakikada 
Toma ile bir gol daha bulan 
Somaspor rakibini 2-1 mağlup 
ederek 3. lige merhaba dedi. 

Normal karşılaşma süresini 1 – 
1 berabere tamamlayan siyah 
beyazlı Somaspor uzatma 
dakikalarında yakaladığı 
pozisyonu göle çevirerek 109 
dakikada şampiyonluğunu ilan 
etti. Rakibini uzatma dakika-
larında gelen golle mağlup 
eden Somaspor artık adını 3. 
Lig'e yazdırdı. Soma Denizli'de
Soma tek vücut Futbol dedi ve 
takımının arkasında dik duruşu 
ile adını 3. Lige yazdırdı. 
Karşılaşma öncesinde tüm 
STK'lar Somaspor'a destek 
olduklarını ve soma halkını da 
takımın yanında görmek iste-
diklerini söylemişti. Karşılaşma 
öncesinde Soma'dan sınırsız 
araç kaldırıldı. Sabah Cengiz 
Topel meydanında toplanan 
yüzlerce Somalı taraftar 
Denizlide oynanacak heyecanlı 
karşılaşmayı izlemek ve 
takımlarına destek olmak
 için Denizli Atatürk 
Stadına akın etti.

GURURUMUZ MUSTAFA BAHADIR

Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 

çiftçilerimiz, ülkemizin 
kalkınmasında, ekonomimizin 
büyümesinde, sofralarımıza 
ulaşan ekmeğin, meyvenin, 
sebzenin üretiminde alın teri 
dökerek yoğun emek sarf eden 
kesimlerin başında geldiğini 
vurguladı.
“TARIM MODASI GEÇMEYEN 
TEK SEKTÖRDÜR”
Başkan Kılıç mesajında, "Tarım 
ve hayvancılık üretiminin her 
kademesinde çalışan vefakar 
çiftçilerimizin, üretim ve 

verimliliğin arttırılması, yaşam 
şartlarının yükseltilmesi, 
ürettikleri ürünlerin pazarlara 
ulaştırılması, ülkemizin ve 
bölgemizin tarım ve 
hayvancılığının kalkınmasında 
yüksek öneme sahiptir. Tarım 
modası geçmeyen tek 
sektördür. Elektronik aletler, 
makinalar, motorlu araçlar 
olmadan da yaşanabilir ama 
gıda olmadan yaşanamaz, gıda 
ihtiyacı ertelenemez. Dünyada 
yoksulluk oldukça, kıtlık 
sürdükçe, 815 milyon insan 
açlık çektikçe tarımsal üretimi 

artırmak zorundayız.”
Dünya Çiftçiler Günü ile değeri 
çok da iyi anlaşılmayan çiftçinin 
ve tarım sektörünün gündeme 
geldiğini vurgulayan Kılıç, 
şunları kaydetti: “Tarım, önemi 
tartışılmaz bir sektördür, moda-
sı geçmeyen tek sektördür. 
Elektronik aletler, makinalar, 
motorlu araçlar olmadan da 
yaşanabilir ama gıda olmadan 
yaşanamaz, gıda ihtiyacı erte-
lenemez. Bütün insanlık tarihi 
boyunca tarım, en stratejik 
sektör olmuştur. Önemi hiçbir 
zaman azalmamış, aksine her 

geçen gün artmıştır ve artmaya 
da devam edecektir. Dünyada 
yoksulluk oldukça, kıtlık 
sürdükçe, 815 milyon insan 
açlık çektikçe tarımsal üretimi 
artırmak zorundayız.” Başkan 
Kılıç, “Alın teri ve emeği ile en 
güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı 
üretmek için fedakarca çaba 
harcayan tüm çiftçilerimizin, 14 
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü 
kutlar,bereketli ve bol kazançlı 
bir yıl geçirmeleri temenni eder, 
aile bireyleri ile birlikte sağlıklı 
ve mutlu günler dilerim" 
ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN KILIÇ'DAN 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

Açılışın ardından 
düzenlenen iftar davetinde 

konuşan VakıfBank Genel 
Müdürü Mehmet Emin Özcan, 
“Aramızdaki köprüleri daha da 
sağlamlaştırmak üzere kurdu-
ğumuz Bölge Müdürlüğümüz 
aracılığıyla yenilikçi ve etkin 
ürün ve hizmetlerimizi bu böl-
geye sunmaya devam edece-
ğiz” dedi. Güçlü Türkiye'nin 
Lider Bankası vizyonuyla 
çalışmalarını sürdüren 
VakıfBank, Anadolu'nun dört 
yanında bölge ekonomilerine 
destek olmak için organizasyon 
yapısını güçlendirmeye devam 
ediyor. VakıfBank, bu bakış 
açısıyla Rize, Artvin, Gümüş-
hane ve Giresun'a hizmet 
verecek olan Doğu Karadeniz 
Bölge Müdürlüğü'nün açılışını 
Trabzon'da gerçekleştirdi. 
Sonrasında düzenlenen iftar 
davetinde VakıfBank, Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu ile şehrin 
mülki ve idari amirlerinin yanı 
sıra iş dünyasından önemli 
isimleri ağırladı.VakıfBank 

Genel Müdürü Mehmet Emin 
Özcan burada yaptığı konuş-
mada, “26 Bölge Müdürlüğü-
müz, 3'ü yurt dışında olmak 
üzere 951 şubemiz ile ülkemize 
hizmet vermeye, milli ekono-
mimizi büyütmeye, yurdumuzun 
her köşesinde milletimizin 
yanındaki güç olmaya devam 
ediyoruz. Müşterilerimize daha 
yakın olmak, hızlı ve etkin 
hizmet sunmak üzere iki ay 
kadar önce Doğu Karadeniz 
Bölge Müdürlüğümüz 
Trabzon'da faaliyetine başladı. 
Artık daha yakınız. Bölgemize 
verdiğimiz hizmet kalitesini 
daha da artırmak, aramızdaki 
köprüleri daha da sağlamlaş-
tırmak üzere kurduğumuz Doğu 
Karadeniz Bölge Müdürlüğü-
müzün hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi.
2018'in yükünü sırtlayan 
banka olduk
Konuşmasına 2018'in zor bir yıl 
olduğunu hatırlatarak devam 
eden Özcan, “Ekonomide 
çarkların dönmeye devam 

etmesi çok önemliydi, 
VakıfBank olarak 2018'de ülke 
ekonomisinin yükünü sırtlayan 
bankalardan biri olduk. 2019 
yılının ilk çeyreği itibarıyla milli 
ekonomimize verdiğimiz destek 
316 milyar TL'ye ulaştı. Nakdi 
kredilerimizi bu dönemde 
sektör ortalamasının iki 
katından daha fazla, yüzde 11 
oranında artırdık. VakıfBank 
ailesi olarak ülkemize ve 
insanımıza inandık, güvendik 
ve her daim milletimizin 
yanında olduk” ifadelerini 
kullandı.Sadece 2018'de 
uluslararası piyasalardan 
borçlanma tutarının 5,6 milyar 
dolar olduğuna dikkat çeken 
Özcan, “2019'da da ülkemize 
uygun maliyetlerle yurt 
dışından fon getirmeye devam 
ediyoruz. Son olarak 1,1 milyar 
dolarlık sendikasyon kredimizi 

yüzde 100 oranında yeniledik. 
Bu başarılı sonuç, hem 
bankamızın hem de ülkemizin 
uluslararası piyasalardaki 
itibarını tekrar tekrar 
göstermesi bakımından 
anlamlıdır, değerlidir” dedi.
Doğu Karadeniz'e 2,5 milyar 
TL kredi
Doğu Karadeniz Bölgesinin 
VakıfBank açısından son 
derece büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirten Özcan, “Bu 
ülke için çalışan, emek 
harcayan, üreten herkesin, bu 
güzide bölgemizin değerli 
müteşebbislerinin her daim 
yanındayız ve onların yanındaki 
güç olmaya devam edeceğiz. 
Bugün itibarıyla beş şehrimize 
kullandırdığımız kredi miktarı 
2,5 milyar TL'ye ulaşmıştır. 
Açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Doğu Karadeniz Bölge 

Müdürlüğümüze bağlı 17 şube 
ve 250 çalışanımızla, banka-
mızın yenilikçi ve etkin çözüm-
ler sunan ürün ve hizmetlerini 
sizlere sunmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Vali Ustaoğlu'ndan istihdam 
seferberliği çağrısı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 

ise şehirdeki istihdam 
potansiyeline dikkati çekti. 
Ustaoğlu, “İlimize yapılan 
yatırımlar ve hizmetler büyük 
önem arz ediyor. Bugün burada 
resmi açılışını 
gerçekleştirdiğimiz VakıfBank 
Bölge Müdürlüğü, ilimizde 
finans sektörü açısından önemli 
eksiği gidermiş oluyor. İş 
adamlarımızın, 
girişimcilerimizin daha yakın 
temas kuracağı böyle bir 
yapının ilimizde açılmasından 
duyduğumuz memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum. 
Hedeflerini 2023, 2053, 2071 
olarak belirleyen ve dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasında 
olmayı hedefleyen bir ülke 
olarak, ilimizde ve ülkemizde 
yapılacak her yatırım milletimiz 
için ayrı bir anlam ifade ediyor. 
Bu mübarek iftar sofrasında 
özellikle vurgulamak isterim ki, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
istihdam seferberliği 
çağrısına2019 yılında dailimiz 
iş adamlarının büyük bir 
heyecanla kulak vereceğine 
inancım tamdır” dedi.

VAKIFBANK DOĞU KARADENİZ'İN YANINDAKİ GÜÇ
VakıfBank, Trabzon ve Karadeniz bölgesinin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla Trabzon'da 
faaliyete başlayan Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün resmi açılışını gerçekleştirdi.




