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KEBİR MARKA ÜLKEMİZİN  DEĞERİ

VAKFIKEBiR'DE 100. YIL COŞKUSU

> Sadık AYDIN 4'de

“TVİT” ÖRNEK ÇALIŞMALARINA
DEVAM EDiYOR

DR. YAVUZYILMAZ YENİ GÖREVİNE ATANDI

> Sadık AYDIN 3'de

Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu (TVİT), Vakfıkebir İlçesi Deregözü 
Ortaokulu Müdürlüğünün organize ettiği ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
kariyer günleri etkinliği kapsamında örnek çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

Başarılı çalışmalara 
imza atan 
Hemşerimiz Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, 
Aydın'daki 
görevinin ardından 
Balıkesir İl Sağlık 
Müdürlüğü 
görevine atandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yıl 
kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Vakfıkebir ilçesinde Hükümet 
Konağı önünde yapılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Türkiye ve Trabzon'un önemli gıda firmalarından 
Kebir Süt firması, Zorlu Grand Otel'de iftar 

programı düzenledi.

B
üyük katılımın yaşandığı iftar 
programına Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon 

Jandarma Alay Komutanı Tuğ. Halil 
Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan vekili Mehmet Karaoğlu, 
TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 
TTB Başkanı Eyüp Ergan, TGC 
Başkanı Ersen Küçük, Karadeniz 
Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemil Karadeniz, Kebir Süt Genel 
Müdürü Yılmaz Karadeniz, Kebir 
Süt Genel Müdür Yardımcısı ve AK 
Parti Vakfıkebir Belediye Meclisi 
Üyesi Metin Ali Karadeniz' in yanı 
sıra ilçe kaymakamları, ilçe 
belediye başkanları, il müdürleri, 
STK Başkanları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Üretimi ve istihdamı ile bölgemiz ekonomisine 
çok ciddi katısı olan marka değerimizdir.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“REZİLLİK” İş alanlarında başarılı olmuş 
işadamlarının oluşturduğu TVİT 

topluluğu yaptığı başarılı çalışmalar 
ile ilçede örnek olmaya devam 
ediyorlar. Bu çalışmalar kapsamında 
sık sık öğrenciler ile bir araya gelen 
TVİT üyeleri, eğitime ne kadar önem 
gösterdiklerini de böylece kanıtlı-
yorlar. Kendi tecrübelerini öğrencile-
re aktaran TVİT üyeleri, Vakfıkebir 
İlçesi Deregözü Ortaokulunda eği-
timlerini sürdüren ortaokul öğren-
cileri ile kariyer günleri buluşmasını 

gerçekleştirdiler. Yapılan Kariyer 
günleri programına Okul Müdürü 
İshak Karagüzel ve Müdür 
Yardımcısı Selçuk Çalık'da katıldı. 
“ZAMANIMIZI ÇALAN 
TEKNOLOJİK ALETLERDEN 
UZAK DURMANIZ 
GEREKMEKTEDİR”
Okulun konferans salonunda 
okulun Ortaokul öğrencilerine 
hitaben konuşma yapan TVİT 
üyeleri,  öğrencilerin sınavlarına 
hazırlanmalarında en büyük engel 
olan ve zamanlarını çalan 
teknolojik aletlerden öğrencilerin 
mutlaka uzak durmalarını 
söylediler. Öğrencilere hedeflerini 
şimdiden belirlemelerini öneren 
İşadamları, öğrencilere ayrıca 
eğitici öğretici programları 
izlemlerini ve takip etmelerini 
istediler. İşadamları, “TEOG da 
zamanı iyi yönlendirmeniz, verimli 
çalışmalar yapmanız, zamanımızı 
çalan teknolojik aletlerden uzak 
durmanız gerekmektedir. 
Gelecekte ne istiyorsanız onu 
şimdiden, bu yaşta hedef alarak 
belirleyin. Eğitici öğretici programları 
izleyin ve takip edin.” Öğrencilerin 
ilgilendikleri meslekleri daha 
yakından tanımaları onların geleceği 
acısından çok önemli. Bununla 
birlikte eğitim hayatı ve mesleği-
ni seçmede kendi hayatlarından 
örnekler veren işadamları, ka-
rarlı olmanın, amaçların ve he-
deflerin peşinden gitmenin, iste-
menin önünde hiçbir engelin du-
ramayacağının da altını çizdiler.
“İYİ İNSAN OLMAK 
HEPİMİZİN ASLİ 
VAZİFESİDİR”
İnsanın kendisini sadece 
akademik alanda geliştirmemesi 
gerektiğine vurgu yapan 
İşadamları, öğrencilere şu 
tavsiyeleri verdiler: “Şu anda 
sizler Liselere geçiş durumuna 
odaklanmışsınız. Akademik 
başarı mutlak olarak gerekli 
fakat bir insan kendini sosyal 
olarak geliştirmemişse, 
akademik başarının da hiçbir 

manası yoktur. Şu anda sizlerin 
hayalleri, idealleri var, olması da 
lazım, büyük hedefler koymak lazım 
ama bu hedeflere koşarken, insani 
değerleri hiçbir zaman unutmama-
mız lazım. Akademik olarak hepimi-
zin kendine göre bir kapasitesi var. 
Kimi matematikte iyidir, kimi fizikte 
iyidir, kimisi ise İngilizcede iyidir. 
Kimide el sanatlarında iyidir. Ama 
onun ötesinde iyi insan olmak 
hepimizin asli vazifesidir. Olmazsa 
olmazımızdır. Akademik çalışmaların 

yanında eğer iyi birey olursak, 
önümüz her zaman açıktır. Allah'ın 
izniyle ummadığınız yerden 

ummadık kapılar açılacaktır. Sizler 
yarın ebeveyn olarak en önemlisi 
sizden sonraki nesli işleyeceksiniz, 
hepiniz birer eğitmensiniz. En 
baştaki eğitmen anne babadır. Önce 

kendimizi, evlatlarımızı eğitecek 
hale getirme zorunluluğumuz var. 
Hayatta işlemesi en zor olan şey ve 
bunları işleyip o noktaya getirebil-
mek birey olarak bizim elimizde. 

Bunun için çok çalışmamız ve çok 
okumamız gerekiyor.  Okullarınızda 
İşin aslı ve manevi değerleriyle ilgili 

ebedi hayata yönelik olarak bilgilerle 
donatılıyorsunuz. Buda sizin için çok 
büyük bir avantaj. İşin o boyutundan 
bakarak, yarın nitelikli bireyler, 
nitelikli şahıslar olarak en önemlisi 

olarak bizden sonraki nesilleri 
işleyebilmektir.”
 “HER DÜŞÜNCEYİ DİNLEYİN, 
HER GÖRÜŞE DE SAYGI DUYUN”
Öğrencilere her kitabı okumalarını 

öneren TVİT üyeleri : "Her kitabı 
okuyun. Her düşünceyi dinleyin, her 
görüşe de saygı duyun ve itibar 

edin, onların hepsinin bileşkesi sizin 
yön pusulanız ve yol haritanız olsun. 
Taassup içinde olmayın, hangi kitap 
olursa olsun, hangi televizyon kanalı 
olursa olsun hepsini dinleyin. Tek 

kanaldan beslenmeyin. İnsanın 
yaratılışı zaten buna müsait 
değil. Şimdi siz her gün limon 
yerseniz olur mu? Her kes 
pekmez, bal yerse olur mu? Ayrı 
ayrı besinler yiyeceksiniz ki vü-
cut tekamül etsin. Sosyal bilim-
ciler insan bio sosyal ve kültürel 
bir varlıktır diyor. Sadece biyo-
lojik özellikleriyle de insanı sağ-
lıklı bir yapıya ulaştıramazsınız. 
Aynı zamanda sosyolojik 
anlamda ve manevi anlamda 
onu da tatmin edecek, 
duygularına hitap edebilecek, 
onları doyurabilecek gıdaları 
insanlar kendileri bulup, hem 
sosyal yönde, hem psikolojik 
yönde, hem de biyolojik yönden 
sağlıklı olması için, insan olması 
için bu gereklidir.” Dediler. 

Hafta sonu Vakfıkebir'de geçen yıl 
yapılan, Vakfıkebir Plajında bir yürüyüş 
yaptık…
Vakfıkebir Sahilinden, Beşikdüzü sınırına 
kadar yürüyüş ve bisiklet yolu olarak 
kauçuktan yapılmış…
Hem insanlar yürüyor hemde bisikletlerini 
rahatça kullanım sağlıyor…
Yoruldunuz oturalım dediğiniz anda 
çekirdek kabuklarınla baş başa 
kalıyorsunuz…
İnsanlar mı, kimse ise oralarda 
oturduklarında çekirdek çitleyip, 
kabuklarını da yere atmışlar…
Neden biz kendi malımıza değer 
vermiyoruz?
Neden yapılana sahip çıkmıyoruz?
Neden saygı göstermiyoruz?
Dünyanın parası harcandı oraya, insanlar 
rahat rahat yürüyüş ve bisiklet sürsün diye 
biz ne yapıyoruz. Olduğumuz veya 
yaşadığımız yeri pisliyoruz…
Köpek yapmaz bu yapılanı…
Köpek kendi yaşadığı yeri pislemez, 
çünkü bir daha geleceğini düşünür…
Biz kendi değerlerimizi nasıl 
değerlendiriyoruz? Biliyor muyuz?
Ben söyleyeyim…
Kendi değerlerimizi, kıracağız, dökeceğiz, 
bir sonraki sefer kullanılamaz hale 
getireceğiz…
Yani kısaca atılacak vaziyette 
getirdiğimizde rahat ediyoruz…
Bu yapılana yazık değil mi?
Geçen hafta Pazar günü, bu rezilliği 
sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. 
Bende kayıtlı olan arkadaşlarım, bu 
rezilliği eleştirdiler…
Haklılarda…
Bizler insan olarak kendi değerlerimize 
sahip çıkmamız, bir sonraki nesillere iyi bir 
gelecek bırakmak olduğunu unutmamak 
gerekir…
Ortalığı kırıp dökme ile veya ortalığı 
pisletmekle ne geçiyor elimize, anlamış 
değilim…
Yazık diyorum başka da bir şey 
demiyorum…
Bu türlere ben insan demiyorum…
Ne olduklarını herkes biliyor…
*******************
Bu hafta Vakfıkebir'de başka marketlerde 
bir gezinti yaptım…
Sokaklarda insanlarla-esnaflarla 
görüştüm…
Herkes işsizlikten diyor, doğru bende 
işsizlik diyorum. Çünkü birçok esnafta iş 
yok…
Sadece nerede iş var biliyor musunuz?
Şu buralı olmayan ve topladıkları paralar 
kendi yerlerinde kalmayan marketlerde…
Bakıyorum da, birçok markette iş yokken, 
bu marketlerde iş var…
Bizim kendi esnaflarımızı da o 
marketlerde görmekte mümkün…
Kendi esnafımız, kendilerine destek 
vermedikten sonra ne bekliyoruz…
Buralarda harcanan paralar Vakfıkebir 
İlçesinden uçup gidiyor…
Bu durumlara biraz daha dikkat 
etmeliyiz…
Kendi esnafımızı korumak, kollamak 
gerekir…
Yarın her hangi bir durumda, cenaze veya 
düğünde kendi adamlarını 
bekleyeceksin…
Bu günün yarını, bir sonra ki günün öteki 
günü olduğunu, kimse unutmasın…

“TVÝT” ÖRNEK CALISMALARINA
DEVAM EDiYOR
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ftar programında davetlilere İseslenen Kebir Süt Genel 
Müdürü Yılmaz Karadeniz “Ülke-
miz ekonomik olarak sıkıntılı 
günlerden geçmektedir. Bu sü-
reçte sanayiciler, üreticiler yerli 
ve milli ürünlerimizi üretmeye 
devam edip milletimizin yanında 
olmalıdır. Ehlileşmeye odaklı bir 
nesil yetiştirmek için çaba 
harcamalıyız. Ülke olarak 

birbirimize kenetlenip ihracat 
oranımız yükseltmenin yollarını 
aramalıyız. Kendi sanayicimiz 
tarafından üretilen ürünlere 
yönelmeliyiz. Üretime ve 
üreticiye gereken değeri vermeli 
ve bu sürecin üstesinden 
gelmeliyiz. “ ifadelerini kullandı.
“KEBİR ÜLKEMİZİN MARKA 
DEĞERİ”
İftar programında açıklamalarda 

bulunan Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu “Kebir ailesinin ev 
sahipliğinde iftar sofrasında 
beraber olduk. Ülkemizin geçir-
diği kritik süreçte dayanışma-
mıza katkı sağlayacağını 
umuyorum. İftar soframızın 
hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Kebir ülkemizin marka 
değeri en yüksek olan 
firmalarından bir tanesi. Üretimi 

ile istihdamı ile bölgemiz 
ekonomisine çok ciddi katkısı 
olan ve her ankette yerini alan 
marka değerimizdir. Böylesine 
büyük bir firmanın ülkemizde 
hayat bulmasını ve şehrimizde 
olmasını çok anlamlı buluyorum. 
Bölgemizin istihdamına katkıda 
bulunan Kebir firmamızın tüm 
çalışanlarına sağlıklı ömürler 
diliyorum “ ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMÝZÝN MARKA DEÐERÝ”

Türkiye ve Trabzon'un önemli gıda firmalarından Kebir Süt firması, Zorlu Grand Otel'de iftar programı düzenledi.

V
akfıkebir İlçesi Hükümet 
Konağı önündeki törene 
Vakfıkebir Kaymakamı 

Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, Garnizon Komutanı 
Orhan Kaya, İlçe Jandarma 
Komutanı Bekir Gündüz, İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Daire 
Amirleri, siyasi parti ilçe 
başkanları, belediye meclisi 
üyeleri, okul müdürleri, STK 
temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşının okunmasının ardın-
dan Programda günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı 
Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor 
Müdürü Yunus Ali Civil yaptı. 

“HİÇBİR ZAFERE ÇİÇEKLİ 
YOLLARDAN GİDİLMEZ”
Gençlik Hizmerleri ve İlçe Spor 
Müdürü Yunus Ali Civil; 
“Bugün, Mustafa Kemal'in 
Samsun'da tutuşturduğu 
Kurtuluş Meşalesinin, 
Anadolu'da elden ele, 
gönülden gönüle dolaşmasının 
100. Yıldönümü. Tam bir asır 
önce Atatürk'ün liderliğinde 

başlamış bu mücadele bugün 
hala onurla gururla kutladığı-
mız bayramımızdır. O gün 
Samsun'un vatanperver insan-
larını selamlayan Atatürk'ün 

taşıdığı duygularla, sizleri 
selamlıyorum. Milletimizin tüm 
onur ve asaletiyle Büyük Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk'ün 
rehberliğinde tarih sahnesinde 
bir defa daha şaha kalkışının 
başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 
Mayıs, sadece Türk millî 
kurtuluş hareketinin başlangıcı 
değil, yeni Türk devletinin de 
çağdaş değerlerle milletler 

ailesi içerisinde yerini alması-
nın adıdır. Atatürk, en büyük 
eserim dediği Cumhuriyet'i 
Türk gençliğine emanet etmiş-
tir. Türk gençliği ; bu güne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Atasının emanetine 
Cum-huriyet'e sahip çıkacak, 
O'nun gösterdiği hedef olan 
çağdaş uygarlık düzeyinin 
üzerine çıkarılması için üstüne 
düşen görevi yerine 
getirecektir. Buna yürekten 
inanıyoruz.  Birlik, beraberlik 
içinde birbirine sevgi ile 
yaklaşan, iyi eğitim almış, 
teknolojik kabiliyetlerle donatıl-

mış Türk Genci ülkemizi en iyi 
şekilde geleceğe taşıyacaktır. 
Türk genci, Türk İstiklali ve 
Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz 
bekçisi, bugün ve yarınların 
tek ve en büyük güvencesidir. 
“Sizler yeni Türkiye'nin genç 
evlatları! Yorulsanız dahi beni 
takip edeceksiniz. Dinlenme-
mek üzere yürümeye karar 
verenler asla ve asla yorul-

mazlar.” Diyor Mustafa Kemal 
Atatürk. Unutulmamalı ki Hiçbir 
zafere çiçekli yollardan gidil-
mez. Rica ile, merhamet dilen-
mekle bir millet ve devletin 
şeref ve istiklâli kurtarılmaz. 
Türk milleti, gelecek nesiller 
için bunu unutmamalıdır." Sev-
gili gençler, Binlerce şehit ve-
rerek, sıkıntı ve yokluklar için-
de, büyük özverilerle kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti sizlere 
emanettir. Bu değerli emaneti 
yaşatmak ve sonsuza kadar 
korumak, gelecek kuşaklara 
en iyi şekilde aktarmak, en 
başta gelen görev ve sorumlu-

luğunuz olmalıdır.  Unutmayı-
nız ki sizler: Atatürk'ün 
eserlerinin temel taşısınız. 
Unutmayınız ki “Vatanını en 
çok seven, görevini en iyi 
yapandır.” Unutmayınız ki: her 
19 Mayıs'ta, Samsun'dan, 
elden ele Ankara'ya koşturulan 
bayrağımız, rengini, siz asil 
Türk evladının damarlarındaki 
asil kandan almaktadır.  Sevgili 

gençler,  Bugün de 
vazgeçilmez güç kaynağımız 
olan “Milli İrade”nin 
yaşatılması için hepimize ve 
özellikle de Atatürk'ün 19 
Mayıs'ı armağan ettiği siz 
gençlere büyük görevler 
düşmektedir. Bayrağımız hür 
olarak vatan toprakları 
üzerinde dalgalanıyorsa, bunu 
borçlu olduğumuz büyük önder 
Atatürk başta olmak üzere 
bütün şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyor, hayatta olan 
gazilerimize sağlık diliyor, tüm 
gençlerimizin 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 

Spor Bayramı'nı sevgi ve 
saygıyla kutluyorum dedi. 
Programda, öğrenciler ve 
sporcular gösteriler yaptılar, 
şiirler okundu, halk oyunları 
gösterisi sunuldu. Ayrıca 
resim, kompozisyon ile şiir 
dalında düzenlenen 
yarışmalarda dereceye giren, 
okul sporlarında başarılı olan 
öğrencilere ödülleri verildi.

VAKFIKEBiR'DE 100. YIL COSKUSU
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üresel emperyalist güçler genelde Ktaşeron örgütler aracılığı ile İslam 
âleminde iç savaşlar çıkartarak büyük 
Ortadoğu projesini uygulamak istiyorlar. 
Şimdi çatıştırmak istedikleri İran'ı bahane 
ederek, bölgeyi kontrol altına alçaklar. 
Yaklaşık 20 İslam ülkesinde mezhep 
savaşları çıkartmak istiyorlar. Figüran 
olarak dinde hassas aklı muhakemede 
dengesiz Müslümanları kullanıyorlar. 
Dünya küreselleşerek bütünleşirken, İslam 
âleminde halk, genelde cahil oldukları için 
bunları bölünerek parçalanıyorlar. ABD tek 
taraflı olarak İran ile yapılan nükleer 
anlaşmadan çekildi. ABD, Şii İran'ı tahrik 
ederek diğer Sünni İslam âlemi için büyük 
bir tehlike gösterip Sünni Şii çatışması 
çıkartmak istiyor. Zaman zaman İran sivri 
çıkışlar yapsa da çoğu zaman aklıselim 
beyanatlarla barıştan yana olduğunu 
gösteriyor.  Bütün terör örgütlerine gizli 
destek veren ABD son olarak İran devrim 
muhafızlarını terörist ilan etti. Devrim 
muhafızları da iki bin km füzelerle ABD 
savaş gemilerini vurabileceklerini 
söylüyorlar. Yani çevremiz ve İslam âlemi 
ateşten bir çemberi ile çevrilmiş durumda.  
Türkiye'nin iki katından fazla toprağı ve 80 
milyonu aşan nüfusuyla, güçlü 
ekonomisiyle, kadim devlet geleneğinden 
gelen diplomatik beceriye sahip nükleer güç 
iddiasındaki bölgesel aktör, Müslüman ülke 
İran ablukaya alınmış. Mezhep ve etnik 
çatışmalarla kargaşa ve kaosa sürüklenme 
kumpasıyla tahrik edilmek isteniyor.

   Dünya basınının dikkat çektiği şu önemli  noktaya iyi bakmak gereklidir. 
“Afganistan ve Irak işgallerinden mağlup 
çıkan Amerikan yönetimi doğrudan İran'la 
savaş çıkarmak yerine, maşa örgütler 
üzerinden terör fitnesiyle İran'ın içini 
karıştırmak, Yemen'de, Libya'da ve en son 

Suriye'de olduğu gibi bölgedeki 
taşeronlarıyla İran'ı çevreleyip çatıştırmak 
istiyor.Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, 
Bahreyn, Suudi Kuveyt, Irak ve İran'ın yer 
aldığı Basra Körfezi'nden Umman Körfezi ve 
Hint Okyanusuna uzanan sahada bir 
savaşın senaryoları kotarılıyor. Dünya 
enerjisinin yüzde 60'ından fazlasının 
sağlandığı Batı Asya'daki bir savaşın 
dünyada enerji arzını sekteye uğratacaktır. 
Uzmanlara göre Amerikan ekonomisinin bu 
savaşın maliyetini karşılayamayıp 
çökecektir. İran'ın boğazını sıkarak nefes 
almasını engelleme tahrikiyle İran'ı 
zorlayıp fevri bir çıkışla uluslararası 
arenada “saldırgan” ve “suçlu” durumuna 
düşürüp işgal öncesi Irak ambargosunda 
olduğu gibi geniş ekonomik ambargoyla 
ağır baskı altına almak istiyorlar
Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de geniş 
çapta ateşkesi temin eden, Şam yönetimi ve 
bütün meşru tarafların katılımıyla bu 
ülkenin siyasî birliği, barış ve istikrarı için 
siyasî çözüm sürecini başlatan “Astana 
mutabakatının garantör ülkelerinden İran'ı 
zayıflatıp etkinliğini yok etmek, Suriye'de 
barış, istikrar ve çözüm sürecini 
baltalamak isteniyor.İşgal ve iç savaşlarla 
Irak ve Suriye'nin tasfiyesinden sonra İsrail 
karşısında bölgede güçlü bir ülke olan 
İran'ın da tüketilip devre dışı kalması 
sağlanacak. ABD, Yemen üzerinden 
denendiği gibi, Amerika ve İsrail 
kulvarındaki Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkeleri ekseninde, Orta Asya'dan Kuzey 
Afrika'ya, Pakistan'dan Lübnan'a, 
Suriye'den Yemen'e İslâm dünyasında 
topyekûn bir Sünnî - Şiî mezhep çatışması 
çıkartıp savaşı fitnesinin fitilini ateşlemekle 
Müslüman coğrafyada kaos ve kargaşayı 
alevlendirmek peşinde.İslam âlemi uyanıp 
kendine gelmelidir. 

BOP VE Şİİ SUNNİ FİTNESİ

DR. YAVUZYILMAZ 
YENİ GÖREVİNE ATANDI
Geçtiğimiz yaz aylarında 

önce Gümüşhane'ye 
Sağlık Müdürü olarak atanan 
ve kısa sürede güler yüzü ve 
konusuna hakim olması 
nedeniyle Aydın'a atanan 
hem çok sevilen hem de 
başarılı çalışmalara imza atan 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 
Aydın'daki görevinin ardından 
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 
görevine atandı. Balıkesir İl 
Sağlık Müdürü Dr. Mehmet 
Burak Öztop'un, İzmir İl 
Sağlık Müdürlüğüne 
atanmasının ardından Aydın İl 
Sağlık Müdürü olarak görevini 
sürdürmekte olan Fevzi 
Yavuzyılmaz Balıkesir İl Sağlık 
Müdürü olarak yeni görevine 
atandı. Balıkesir'e ataması 
yapılan Yavuzyılmaz'ın yerine 
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 
görevine henüz bir atama 
yapılmadı. 
“BAZILARI LAF, BAZILARI İŞ 
ÜRETİR”
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; “Tüm 
vicdanım ve samimiyetimle 
söylüyorum ki; idareci olmanın 
akla gelebilecek bütün 
zorluklarını yaşadığım bu 2 
yılda, ekibim ve ben Aydın İline 
sağlık hizmeti verebilmek için, 
ülkemizin ve şehrimizin 
hedefleri doğrultusunda, 7 gün 
24 saat kesintisiz olarak sabır 
ve özveri ile çalıştık. Aydın'da 
sağlık hizmetinin daha etkin ve 
ulaşılabilir hale gelmesi için 
gayret ettik. İlimize ÇİM, Tüp 
Bebek Merkezi, İnme Merkezi, 
Yoğun Bakımlar, yaklaşık 15 
sıfır kilometre ambulans, 15 
yeni hizmet binası, (112 
istasyonu, Sağlıklı Hayat 
Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 
hastanelerde yeni ilaveler, İlçe 
Sağlık Müdürlüğü, yeni İl 
Müdürlüğü binası, Ağız Diş 
Sağlığı Merkezi, Entegre İlçe 
Hastaneleri) gibi ilklere ekip 
olarak imza attık. Gerek mesai 
arkadaşlarım, gerek Aydın halkı 
verdiğimiz bu emeklerin en 
yakın şahitleridir.”   Bir söz 
vardır;  “Bazıları laf, bazıları iş 
üretir” diye, ben meslek 
hayatım boyunca hep iş 
üretenlerden olma gayreti 
içerisinde oldum. Atama 

haberimin duyulmasından 
sonra arayan, mesaj atan, 
sosyal medya üzerinden 
ulaşan, iyi dilek ve dualarını 
ileten yüzlerce dostumuz, 
vatandaşımız yaptığımız işlerin 
doğruluğunun en büyük ispatı 
olsa gerek.        Şimdi layık 
görüldüğüm Balıkesir İl Sağlık 
Müdürlüğü görevini hakkıyla 
yerine getirmek üzere yola 
çıkma vakti. Başta Sağlık 
Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin 
KOCA ve Bakanlık 
yöneticilerime, Sayın Valim 
Yavuz Selim KÖŞGER'e,  Vali 
Yardımcılarıma, İlçe 
Kaymakamlarıma, 26 ve 27. 
Dönem Milletvekillerime, 
İlimizin Siyasi Yöneticilerine, İl 
Müdürü Arkadaşlarıma ve tüm 
sağlık personelimize, mesai 
arkadaşlarıma, bu yolda 
yanımda olan, duasını ve 
desteğini benden esirgemeyen 
herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Benim ve ailemin 
Aydın'a hakkı varsa helal 
olsun, siz de hakkınızı helal 
edin. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 
sözlerine şöyle devam etti. 
“Bakan yardımcısının kendisini 
arayarak Balıkesir için kendisini 
düşündüklerini ifade ettiğini dile 
getirerek “Görev nerede 
verilirse bizce uygundur. 
Hakkımızda hayırlısı. 
Aydın'daki görev süremiz 
yaklaşık 2 yılı aştı. Güzel 
hizmetler yaptığımıza 
inanıyorum. Eksiklerimiz 
mutlaka vardır ama iyi niyetle 
doğru olanı yapmaya gayret 
ettik. Allah utandırmaz inşallah" 
şeklinde görüş bildirdi.Aydın'da 

kısa bir süreliğine İl Halk 
Sağlığı Müdürü olarak da 
görev yapan Dr. Yavuzyılmaz, 
Avrupa birliği projesi 
kapsamında Viyana'da da 
bulundu. 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 
Kimdir?
1973 yılında Vakıfkebir'de 
dünyaya geldi. İlk ve orta 
öğretimini Vakıfkebir'de 
tamamlayan Yavuzyılmaz, 
2001 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'den mezun oldu. 
Doktor olarak göreve Rize'de 
başlayan Yavuzyılmaz, 

Türkiye genelinde bir çok 
hastanede görev yaptı. Rize ve 
Ankara da çalıştıktan sonra 
2004 yılında Trabzon SSK 
Hastanesi Acil Servisinde 
görev yapmıştır. Burada görev 
yaptığı dönemde; hastane 
çalışmalarının yanında birçok 
spor organizasyonunda görev 
aldı. Trabzon SSK voleybol 
takımında voleybol Şube 
Sorumlusu ve İdmanocağı 
Spor Kulübünde yönetici olarak 
görev yapmıştır. Trabzon İlinde 
yapılan birçok spor 
organizasyonunda yönetici 
olarak görev yapmış olup,  
Okul Sporları Federasyonu 
sağlık kurulu üyesi ve dünya 
şampiyonu olan Erdoğdu 
Lisesinin Guatemala da kafile 
doktorluğunu yapdı. 2009 
yılında Düzköy ilçesi Çal 
Beldesinde Aile Hekimliği 
yapmıştır. 2010 yılında Trabzon 
İli Düzköy İlçe Hastanesine 
Kurucu Başhekimliği görevine 
atanan Yavuzyılmaz, sırasıyla 
Akçaabat İlçe Sağlık 
Müdürlüğü, Ortahisar İlçesi İlçe 
Sağlık Müdürlüğü'nde görevler 
üstlendi. 2016 yılında Aydın İli 
Halk Sağlığı Müdürü olarak 
görev yapan Yavuzyılmaz, 30 
Haziran 2017 tarihi itibari ile 
Gümüşhane İl Sağlık Müdürü 
olarak atanmıştır. 31 Ekim 
2017 tarihinde ise Aydın İl 
Sağlık Müdürü olarak göreve 
başlamıştı. Halen bu görevi 
sürdürmekte ikine Balıkesir İl 
Sağlık Müdürü olarak ataması 
gerçekleştirildi. Yavuzyılmaz, 
evli ve 1 çocuk babasıdır.

lçede görev yapan kadın Kur'an Kursu öğreti-İcilerinin ve çok sayıda öğrencinin katıldığı 
program, İlçe Vaizi Hatice Semiz'in öğrencileri 
selamlama konuşmasıyla başladı. Kur'an kursu 

öğreticilerinin öğrencilerle tanışma faslı ve soh-
betin ardından birlikte iftar yapıldı. Programa ka-
tılan öğrenciler, memnuniyetlerini ifade ederek 
ilçe müftülüğüne ve personeline teşekkür ettiler.

KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ BÜYÜKLİMAN'LI ÜRETİCİLER GELENEKSEL

DENİZBANK İFTARINDA BİRARAYA GELDİ
Türkiye'de ilk kez bir özel 

bankada Tarım 
Bankacılığı Bölümü'nü 
kuran DenizBank, bugün 
itibarıyla Türkiye'nin 81 ilin-
de bulunan tarım şubeleri, 
yerel ekipleri ve yöreye özel 
hazırlanmış ürün ve 
hizmetleriyle sektöre önemli 
oranda finansal destek 
sağlıyor. DenizBank, milli 
mesele olarak ele aldığı 
tarım sektörüne Türkiye'nin 
her yerinde, zaman 
ekipleriyle finansal destek 
sağlamanın yanısıra tarıma 
gönülden bağlı bir kurum 
olarak çiftçimizin hayatına 
17 yıldır kesintisiz temas 
etmeyi sosyal sorumluluğu 
olarak görüyor. Bu kaps-
amda her yıl iftar yemeği 
organizasyonları düzen-
leyen DenizBank, 15.05.-
2019 tarihinde Hasbahçe'de 
gerçekleşen iftar yemeğinde 
bölgede faaliyet gösteren 
üreticilerle bir araya geldi. 
Düzenlenen iftar yeme-ğine 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya, 
Şalpazarı, Çarşıbaşı ilçe Tarım 
Müdürleri, Ziraat Odası 
başkanları ve Tarım Kredi 
kooperatifi yöneticileri katıldı. 
“HER ZAMAN VE HER 
YERDE ÜRETİCİMİZİN 
YANINDAYIZ”
İftar yemeği organizasyonunda 
tarım sektörüne yönelik 

değerlendirmelerde bulunan 
DenizBank Şube Müdürü 
Mesut Siyah, tarımı milli 
mesele olarak gören, çiftçiye 
en yakın, ihtiyaçlarını en iyi 
anlayan banka olmavizyonuyla 
çalışmalarına devam ettiklerine 
dikkat çekti. Her zaman 
üreticilerin yanında olduklarını 
ve bundan sonra da olmaya 
devam edeceklerini belirten 
DenizBank Müdürümüz şöyle 
devam etti; “DenizBank olarak 
tarımın sadece finansman 
tarafıyla değil sosyal tarafıyla 
da yakından ilgileniyoruz. Artık 

geleneksel hale gelen iftar 
yemeklerimizde bölgemizin 
tarıma yön veren isimleriyle bir 
araya gelmekten, Ramazan 
ayının bereketini birlikte 
yaşamaktan mutluluk 
duyuyoruz. Ülkemiz nüfusunun 
büyük bir kısmının geçimini 
sağladığı tarımın bereketini 
paylaşmak, üreticimizin 
geleceğe umutla bakmasına 
destek olmak her zaman en 
öncelikli hedefimiz. 
Çiftçilerimize en iyi hizmeti 
verebilmek için tüm gücümüzle 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı 04.05.2015 tarih 16055 sayılı Turizm Yatırımı Belgesini Kaybettik. 
Hükümsüzdür.  İNOJİRA İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZAYİ

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun 
organizasyonu ve ilçe müftülüğü gençlik koordinatörlüğü 
işbirliğiyle, Vakfıkebir Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) Adnan Demirtürk Öğrenci Yurdu'nda kalan 
kız öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
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Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezinde Ekim ayından 

itibaren devam eden kursta 
birbirinden güzel sanat eserleri 
usta öğretici Özlem Aksoy Atalay 
önderliğinde kursiyerlerin elinde 
hayat buluyor. Haziran ayında 

yapılacak olan öğrenme 
şenliğinde halkımızın 
beğenisine sunulacak 
eserlere son şekilleri veriliyor.  
Kursa dair açıklamalarda 
bulunan Halk Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısı Mustafa 

Daloğlu, bu sanatı ilçemizde 
yaygınlaştırmak uğraşındayız. 
120 saatlik kursla İnsanımız 
mutlaka buluşmalı. Bu sanatı 
tanıyıp yapma becerisi 
kazandıklarında hayatlarının ve 
uğraşlarının değişeceği 
kanısındayız. Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Mustafa Birol 
Yüksek ise kursiyerlerimiz 

Filografi tekniğine uygun ürün 
tasarımı yapma, Filografi 
tekniğine uygun ürün oluşturma 
ve Filografi ürünlerin bakımını ve 
korunmasını yapma ile ilgili bilgi 
ve beceri sahibi olması 
amaçlıyoruz. Özellikle bayan 
kardeşlerimizi bu sanatı 
öğrenmek için Halk Eğitimi 
Merkezimize bekliyoruz.

►►Dr. Zafer Kmailoğlu, açlık süresinin 16 saati 
bulduğu Ramazan boyunca sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenmek için bir dizi kurala uyulması ge-
rektiğini söyledi. Dr. Kamiloğlu, "İftarda kan şeke-
rini dengeli olarak yükseltecek besinler tercih edil-
melidir. Örneğin pirinç pilavı, beyaz ekmek, pide 
yerine bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek veya kepekli 
pide gibi sağlıklı seçimler yapılmalıdır" dedi.
RAMAZAN'DA NASIL BESLENMELİYİZ? İŞTE 
ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ…
Ramazan ayında değişen beslenme düzeni 
nedeniyle oluşabilecek sindirim problemlerine, 
yorgunluk ve halsizlik hissine karşı doğru besin 
tercihlerinin önemli olduğunu vurgulayan 
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu: “Uzun süre aç kalmaya bağlı 

olarak düşen kan şekerinin etkisiyle iftarda yağlı 
ve kalorili besin tüketimi eğilimi var. Bunun engel-
lenmesi gerekiyor. Tek seferde büyük porsiyonlar 
yerine azar azar küçük porsiyonlar şeklinde bes-
lenilmesini öneriyoruz. İftara hurma, peynir, zeytin 
gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle 
başlanılması gerek. 15-20 dakika sonra az yağlı 
kırmızı ya da beyaz et, sebze yemeği veya 
salatayla devam edilmesinin uygun olacağını 
düşünüyoruz. İftarda kan şekerini dengeli olarak 
yükseltecek besinler tercih edilmelidir. Örneğin 
pirinç pilavı, beyaz ekmek, pide yerine bulgur 
pilavı, tam tahıllı ekmek veya kepekli pide gibi 
sağlıklı seçimler yapılmalıdır” dedi.
SU TÜKETİMİNE DİKKAT!
İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde su 
tüketimine önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. 
Kamiloğlu, gazlı içecekler yerine ayran, az şekerli 
komposto, hoşaf, maden suları tercih 
edilebileceğini söyledi. Çay ve kahve tüketiminin 
sınırlandırılmasını öneren Dr. Kamiloğlu, “Oruç 
tutarken sahura kalkmak vücudu güne 
hazırlayacak ve günün daha verimli geçirilmesine 
yardımcı olacaktır. Bu sebeple sahur, kahvaltı 
öğünü gibi düşünülmeli, ağır ve yağlı yemekler 
yerine kahvaltılıklar ile yapılmalıdır. Tokluk süresini 
uzatan proteinli besinler tercih edilmeli, çabuk 
acıkma sağlayan saf karbonhidrat kaynaklarından 
uzak durulmalıdır” diye konuştu.
HANGİ TİP DURUMLARDA ORUÇ TUTULMAZ?
Dr. Zafer Kamiloğlu, “Hipoglisemi dediğimiz kan 
şekeri düşüklüğü ve hiperglisemi dediğimiz kan 
şekeri yüksekliği riskine göre bu gruplandırmayı 
yapıyoruz. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli 
hastaların oruç tutması oldukça tehlikeli 
olabilmektedir. Bu gruba tip 1 diyabetliler, insülin 
kullananlar, gebeler, emzirme döneminde olan 
anneler, kan şekeri düzeyleri 300mg/dl üzerinde 
seyredenler, 3 aylık kan şekeri olarak bilinen 
HbA1c düzeyi yüzde 8.5 üzerinde olanlar, böbrek 
yetmezliği olanlar, son 1 ay içerisinde çok sıklıkla 
kan şekeri düşüklüğü yaşayanlar veya kan şekeri 
düşük olduğu halde sinir hasarına bağlı bu 
düşüklüğü algılayamayanlar oruç tutamaz” 
ifadelerini kullandı.
ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ
Dr. Kamiloğlu, iftar ve sahur önerilerini ise şöyle 
sıraladı: “İftar için; hurma, çorba (kuru baklagil ve 
sebze), az tuzlu peynir, kepekli ya da tam buğday 
unundan yapılmış ekmek/pide, etli sebze yemeği, 
yoğurt, ayran ya da cacık, salata bulgur pilavı ile, 
sahur için; yumurta, peynir, proteinli salatalar, 
posa zengini çorba, badem, fındık ya da fıstık, 
ayran, bol mercimekli salata, kıymalı mercimek, 
nohut, fasulye karışımları sahur için iyi 
seçimlerdir.” Dedi.

DR. KAMİLOĞLU,
RAMAZAN'DA NASIL BESLENMELiYiZ?
İŞTE ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ

VAKFIKEBiR HEM'DE  FiLOGRAFi SANATI
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Hekimi 
Dr. Zafer Kamiloğlu, açlık süresinin 16 
saati bulduğu Ramazan boyunca sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenmek için bir dizi 
kurala uyulması gerektiğini söyledi.

BATILILAR SiYONiSTLER VE iŞ BiRLiKÇiLERi 
YÜZ SENE ÖNCE NEYSELER BU GÜNDE AYNILAR

Vakfıkebir Altınköşk 
Restourant'taki iftar 

yemeğine Trabzon İl Başkanı 
Mustafa Durmuş, Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Yalçın Onur,  Bölge 
Başkanı Ahmet Ziya Akıntürk, 
Gençlik Kolları Bölge Başkanı 
Enes Yılmaz, İl AR-GE Başkanı 
Mustafa Gümüş, İl Eğitim 
Başkanı Ahmet Uğur Erbay ve 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan 
Şahin ve İlçe teşkilatı katıldı.
“KISA ZAMANDA BAŞARILI 
ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK”
İftar sonrası açıklamalarda 
bulunan ve Yeni kurulan bir siyesi 
hareket olduğunu söyleyen 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin 
Çiçek, yaptığı konuşmasında, 
İlçemizde teşkilatlanalı iki ay gibi 
kısa zaman olmasına rağmen 
toplumumuzda güzel intibalar 
olduğu ve güzel dönüşlerin 
olduğunu söyledi. Vakfıkebir'de 
yapılan kongreden sonra güzel 
bir başlangıç oldu.  alışmalarımız 
doğrultusunda ilçe binamızdaki 
tadilat işlemlerimize başladık ve 
en yakın zamanda da açılışımızı 
hep beraber yapacağız. 
Mahallelerde cenaze ve 
düğünlerdeki iştirak noktasında 
kardeşlerimiz çok büyük bir 
hassasiyet gösteriyorlar 
kendilerine teşekkür ediyorum. 
İnşallah çalışmalarımız daha 
güzel ve verimli şekilde devam 
edecek. Bu gün Adnan Demirtürk 
ağabeyimizin ölüm yıldönümü. 
Ben kendisini tanıyamadım ama 
anlatılanları dinleyerek kendisine 
olan kalpten sıcaklığım ve onun 
sıcaklığı ben ve teşkilatlarımız-
dan hiçbir zaman yok olmayacak. 
Bu gün Adnan ağabey, Talha 
Özcan Eyüpolu, Ahmet Zahit 
Turan'ın mezarlarını teşkilat ve 
Trabzon İl Başkanımız ile ziyaret 
ettik. Adnan Demirtürk'ün hem 
siyasi hem de günlük hayata 
damgasını vuran birkaç sözünün 
anlatan Başkan Çiçek, Bazı 
ölümler vardır insanın hayatını 
etkiler, bazı ölümler ise 
toplumların akışını etkiler Adnan 
ağabeyimizin de ölümü böyle bir 
etkiydi. 15 Mayıs'ta bunlardan 
biriydi. Rahmetli Adnan ağabinin 
söylediği birkaç sözü hatırlatmak 
istiyorum.  Tur kalabalıklar bu 
cadde çıkmaz sokak. 
Adam gibi adam olabilmek. 
Bir gül bahçesine girer gibi kara 
toprağa girmeye hazır mısınız.

Evrensel canlar yangınından bir 
can kurtarmak.  Onların ne 
yaptıkları önemli değil, sizin ne 
yaptığınız önemlidir. 
En büyük emniyet hizmettir. 

Tevekkül ve azim çalışmalarımı-
zın temelidir, ama mutlaka sabır 
ve sebat da gereklidir. 
İyilik ve hayırda yarışınız derdi. 
 “BATILILAR SİYONİSTLER VE 
İŞ BİRLİKÇİLERİ YÜZ SENE 
ÖNCE NEYSELER BU GÜNDE 
AYNILAR”
Adnan Demirtürk ile çalışma 
fırsatını Allahu Teâlâ kendilerine 
nasip ettiğini söyleyen İl başkanı 
Mustafa Durmuş Konuşmasında 
şunları söyledi; Adnan Demirtürk 
ile çalışırken disiplinli olmak 
zorundaydınız. Adnan 
Demirtürk'ün Mili Görüş ile 
buluşmasını anlatan Başkan 
Durmuş, Demirtürk'ün Milli 
gençlik vakfı genel Başkanı 
olması sürecini anlattı. 
Yeniden Refah Partisi olarak 
1990 yıllardaki gibi Ankara'yı, 
İstanbul'u, Trabzon'u ve 
Türkiye'nin birçok ilini ve 
Türkiye'nin yeniden Refah partisi 
ile buluşmasını gerçekleştire-
ceğiz.  Bu güne kadar Türkiye'nin 
73 ilde il teşkilatı hazır vaziyette 
kongresini yapmış olarak 
çalışmalarımıza başladık. Beş ay 
gibi kısa bir sürede 
teşkilatlanmak ancak Milli Görüş 
heyecanı ile, Milli Görüş ruhu ile 

Erbakan soyadıyla beraber 
gerçekleşir. Genel Başkanımız 
Dr. Fatih Erbakan'a bizi Erbakan 
ismiyle yeniden buluşturduğu için 
kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu 

an içersinde bulunduğumuz 
siyasi ortam ve ekonomik 
ortamda çektiğimiz sıkıntılar 
hepimizin malumudur. Şu an hala 
biz patates ve soğan kuyruğunu 
yaşıyorsak çok utanç verici bir 
durumdur. Güzel vatanımızda 
soğan ekseniz soğan biter, 
patates ekseniz patates biter ve 
biz dünyada kendisine tarım 
olarak yeten yedi ülkeden 
birisiyken şu an patates ve soğan 
kuyruğuna muhtaç olmuş bir hale 
geldik. İnşallah Yeniden Refah 
Partisi iktidarıyla beraber 
tarımda, hayvancılıkta yapılacak 
olan çalışmalar yanında teknoloji 
noktasında ki çalışmalar inşallah 
en üst seviyede gerçekleştire-
ceğiz. Şu an ülkemizin bulunmuş 
olduğu duruma baktığımız zaman 
tank palet fabrikamızın moder-
nizasyonu için 50 milyon dolarlık 
bir bütçeye ihtiyaç olduğu halde 
yapılamazken Ankara'da bir 
parka harcanan para 100 milyon 
dolar seviyesinde. Erbakan 
Hocamız Refah Yol iktidarında 
100 bin motor yapacağız dediği 
zaman o gün Hocamızı anlaya-
mayanlar bu gün demir yığını 
haline gelmiş olan tanklarımızın 
motorlarını vermeyen İngiltere ve 

Avusturya'dan motor alamıyoruz. 
O gün Erbakan Hocamızın 
söylediği 100 bin motor yapmayı 
gerçekleştirmiş olsaydık bu gün 
tankı ihraç eder pozisyonda 
olurduk. Bu gün nasıl ki F- 
35'lerin parsını verdiğimiz halde 
Amerika vermiyorsa bundan 100 
sene öncede İngiltere'ye parasını 
vermiş olduğumuz halde üç tane 
gemimizi hala alamadık. Demek 
ki batılılar Siyonistler ve onların iş 
birlikçileri yüz sene önce neyse-
ler bu günde aynılar. Hiç değiş-
memişler. Bu noktada baktığımız 
zaman bizim dostumuz ancak 
sizlersiniz ve sizin gibi 
düşünenlerdir. Ne Amerika'dan 
bize dost olur, ne de Avrupa'dan 
bize dost olur. Yüz yıl önce bize 
Servi dayatıp parasını verdiğimiz 
gemileri bize vermeyenlerle bu 
gün parasını verdiğimiz halde 
uçaklarımızı bize vermeyenlerin 
arasında hiçbir fark yoktur. Onun 
için Erbakan Hocamız 1974-78 
döneminde ağır sanayi hamlesini 
başlattı. Aselsan, Roketsan gibi 
benzeri kuruluşları gerçekleştirdi. 
Ama bu gün bakıyoruz ki bir çok 
kuruluşumuz elimizden gidiyor ve 
satılır pozisyona gelmiş. Birçok 
kuruluşumuz Varlık Fonu'na 
devredilmiş. Kendi özümüze 
dönmedikten sonra faiz dünya 
gerçeği değil, faiz haram de-
medikten sonra ekonomimiz dü-
zelmez. Kendi özümüze dön-
medikten sonra da imalat sana-
yimizi, kedi teknolojimizi geliş-
tirmedikten sonra da, yurt 
dışından gelecek olan motoru, 
yurt dışından gelecek olan 
teknolojiyi çok daha bekleriz. 
Heron'ları İsrail'den aldığımız 
zaman yaptıkları istihbaratlar 
hem bize hem de PKK'ya veren 
İsrail o zaman Erbakan Hocamız 
yaptırdığı çalışmalarla beraber 
İHA'lar şu an savunma 
sanayimizde en önemli rolü almış 
durumdadır. Onlarında temelinde 
yine Erbakan Hocamız var. De-
mek ki biz kendi özümüze dön-
medikten sonra sıkıntıları çek-
meye mahkûmuz. Hep beraber 
inşallah Vakfıkebir'de ve ülke-
mizin her bölgesinde Yeniden 
Refah, yeniden Milli Görüş 
diyoruz, yeniden inşallah 
ülkemizin bütün belediyeleri alma 
noktasında ve önümüzdeki 
yapılacak olan genel seçimlerde 
meclise girmek üzere hepinizi 
Allah'a emanet ediyorum dedi. 
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HASAN KABA YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Vakfıkebir Kaymakamlığı 

Yazı İleri Müdürlüğünde 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni olarak görev yapan 
Hasan Kaba, İçişleri 
Bakanlığının 2018 yılında 
açmış olduğu görevde 
yükselme sınavını kazanarak 
şef kadrosu aldı. Hasan Kaba 
sınavı kazanarak şef kadrosu 
aldığı için çalıştığı kurumdan 
bir başka kuruma geçmek 
zorunda kaldı. Vakfıkebir İlçe 
Nüfus Müdürlüğüne şef olarak 
ataması yapıldı ve görevine 
başladı. 20 Mayıs 2019 
tarihinden itibaren Vakfıkebir 
İlçe Nüfus Müdürlüğünde Şef 
olarak yeni görevine başlayan 
Hasan Kaba'yı kutluyoruz. Yeni 

görevinde başarılar diliyoruz. 
Hasan Kaba Kimdir?
1973 Vakfıkebir doğumlu olan 
Hasan Kaba, Vakfıkebir İmam 
Hatip Lisesi Mezunudur. Ayrıca 

4 yıllık Kamu yönetimini bitiren 
Kaba, 1996 yılında memurluğa 
başladı. 1996-2000 yılları arası 
Trabzon İli Çaykara İlçesi 
Uzuntarla Köyünde ve 2000-
2006 yılları arasında Trabzon 
İli Tonya İlçesi Kaleönü 
Mahallesinde Cami İmam 
Hatip'i olarak görev yaptı. 2006 
yılında kurum değiştirerek 
Vakfıkebir Kaymakamlığına 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni olarak atandı. Halen 
bu görevi sürdürmekte iken 
İçişleri Bakanlığının 2018 
yılında açmış olduğu görevde 
yükselme sınavını kazanarak 
Vakfıkebir İlçe Nüfus Müdürlü-
ğüne Şef olarak ataması 
yapıldı ve görevine başladı. 

MADENCİ AİLESİNİN ACI GÜNLERİ

Vakfıkebir ilçesi Soğuksu 
Mahallesi eski muhtarı ve ilçe 

esnafı Nazmi ve İhsan Madenci'nin 
babaları, Ali Madenci'nin dedesi, Ali 
Madenci Hakkın rahmetine kavuştu. 
Soğuksu Mahallesi Merkez 
Camiinde 18 Mayıs 2019 Cumartesi 

günü kılınan öğle namazının 
müteakiben kılınan cenaze ardından 
aynı yerdeki aile kabristanlığına 
defnedildi. Bizlerde Merhum Ali 
Madenci dedemize, Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz. 

VAKFIKEBiR'DE FIRINCILARA
HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ

Vakfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 

Kuleyin'in de hazır bulunduğu 
eğitim semineri Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Konferans Salonunda yapıldı. 
Eğitimde; ambalajsız olarak 
piyasaya arz edilen ürünlerin 
üretim, depolama, dağıtım ve 
satış aşamalarının taşıması 
gereken kurallara değinildi. 
Ekmek ve Ekmek çeşitleri 
üretim yerleri için İyi Hijyen 
Uygulamaları, İşletmede Hijyen 
koşulları ve iş yeri davranış 
kurallarından bahsedildi.  
Fırıncılara eğitimi sunan 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü personeli Zahide 
Bulut; “Üretime başlamadan 
önce, üretim esnasında ve 

üretimden sonra eller iyice 
yıkanmalı ve dezenfekte 
edilmelidir ve uygun şekilde 
kurulanmalıdır. Bulut, 
Katılımcılara gıda hijyeni ve 
güvenilirliği ile temel tanımlar, 

gıdalarda oluşabilecek 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
tehlikeler, işletmede uyulması 
gereken genel hijyen kuralları, 
personel ve ekipman hijyeni, 
ürünlerde oluşabilecek 
bulaşma ve bozulmalar, 
ekmek ve ekmek çeşitleri ile 
ilgili gıda mevzuatı ve 
mevzuatta belirtilen ürün 
özellikleri hakkında bilgiler 

verdi. Verilen eğitim sonunda 
yapılan sınavda başarılı olan 
personele Trabzon İl 
Müdürlüğü tarafından “Hijyen 
Eğitimi Belgesi” düzenlenerek 
verilecektir.

İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
kurum ziyaretleri kapsamında, 

İlçe Vaizi Osman Öztürk ve 
Murakıp Ömer Çınar ile birlikte 
Vakfıkebir Fen Lisesi Müdürü 
Cengiz Kasımay'ı makamında 
ziyaret etti. Müdür Kasımay ile 
bir süre sohbet eden Müftü 
Köksal, eğitim öğretim 
faaliyetleriyle ilgili kendisiyle 
bilgi alışverişinde bulundu ve 
her iki kurumun öğrencilere 
yönelik değerler eğitimi 
kapsamında birlikte neler 
yapabileceği konularında 
istişarelerde bulundu. İlçe 

müftülüğünün lise öğrencilerine 
yönelik yürüttüğü çalışma ve 
faaliyetleri konusunda da 
bilgiler paylaşan İlçe Müftüsü 
Köksal, "Eğitim önemli bir 
hizmettir. Sizler bu 
hizmetlerinizle, topluma faydalı 
olacak iyi yetişmiş, eğitimli 
insanlar kazandırmakla aynı 
zamanda manevi olarak da 
katsayısı yüksek mükâfat 
(sevap) kazanıyorsunuz. Bizler 
de bu mükâfata ortak olmak 
istiyoruz. Gelecekte 
memleketimize yön verecek 
nesillerin yetiştirilmesinde 

müftülük olarak hem pay 
sahibi olmak istiyoruz 
hem de böylesi toplumsal 
bir görevimizin olduğunun 
da bilincindeyiz. Siz okul 
idarecileri ve 
öğretmenlerimizle işbirliği 
ve uyum içerisinde 
çalışmak istiyoruz. 
Yapılabilecek hizmetler 
notasında sizlerin ve 
öğrencilerimizin 
yanındayız. Ortak 
gayemiz Allah'ın kullarına 
emaneti olan çocukları, 
yetiştirmek maksadıyla 
eğitim yuvalarına teslim 
eden ana babaların 
emanetine sahip çıkarak 
onları ahlaki değerler 

etrafında buluşturabilmektir." 
dedi. Eğitimin amacının 
topluma faydalı, ahlâkî 
değerleri özümsemiş, maddi ve 
manevi anlamda olgunluğa 
erişmiş nesiller yetiştirmek 
olduğunu ifade eden Müdür 
Cengiz Kasımay da, bu 
anlamda müftülükle işbirliğini 
önemsediklerini belirterek İlçe 
Müftüsü Köksal'a ve 
beraberindekilere ziyaretleri ve 
birlikte hizmet etme 
hassasiyetlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Boğulma hadisesi yaşayan 
insanların çoğunluğunun 

yüzme biliyor olmasına karşın 
boğulduğunu bildiren Emniyet 
Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde 
çok sayıda ırmak, baraj, göl ve 
gölet vardır. Bu su 
kaynaklarının tuzluluk oranı 
sıfır veya sıfıra yakın olup 
suyun kaldırma kuvveti 
düşüktür." açıklamasında 
bulunuldu. Açıklamada 
insanların tanımadıkları suda 
yüzmemeleri gerektiğinin altı 
çizildi. Emniyet Genel 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: "Her yıl ülkemizde 
yüzlerce kişi serinlemek için 
girdikleri deniz, göl, gölet, 
akarsu ve su birikintilerinde 
boğulma sonucu hayatlarını 
kaybetmektedir. Özellikle yaz 
aylarında deniz sezonunun 
açılması dolayısıyla 
sahillerimizin kullanım oranı 
yükselmekte buna bağlı olarak 
da boğulma olaylarında artış 
meydana gelmektedir. 
Boğulma vakalarının önemli 
bir kısmını da denizlerin 
dışında göl, gölet, akarsu, 
sulama kanalları, ırmak gibi 
kontrolsüz alanlarda 
gerçekleşmektedir. Bu 
nedenlerle halkımızı 
bilinçlendirmek ve boğulma 
vakalarının önüne geçmek 
amacıyla uyarlarda bulundular.
SULAMA KANALLARI VE 
BARAJLARDA YÜZMEYİN
Tek başınıza yüzen kişilerin 
sürat motorlarına dikkat etmesi 
gerektiğinin hatırlatıldığı 
açıklamada şu uyarılara yer 
verildi: "Tekne kullanıyorsanız, 
cankurtaran yeleği giyin. Şaka 
niyetiyle de olsa, hiç kimseyi 
habersiz suya itmeyin. Su ile 
vücudunuz arasındaki ısı farkı 
çoğu zaman fenalaşmanıza ve 
paniğe kapılarak boğulmanıza 
sebep olabileceği için suya 
birden dalmayın. Yüzerken, 
küçük çapta da olsa, fenalık 
hissettiğiniz an sudan çıkın. 
Sulama kanallarında, 

barajlarda veya göletlerde 
yüzmeyin. Boğulmak üzere 
olan ve çırpınan birini gördüğü-
nüz zaman, bu konuda tecrü-
beniz yoksa, kurtarmak için 
gitmeyin. Zira boğulmak üzere 
olan kazazede, can havliyle 
size tutunmaya çalışacak ve 
sizin de kendisi ile birlikte bo-
ğulmanıza sebep olabilecektir."
DAHA ÇOK YÜZMEYİ 
BİLENLER VE GENÇLER 
BOĞULUYOR
Boğulma olaylarından daha 
çok genç nüfusun etkilendiğine 
dikkat çekilen açıklamada, 
"Ülkemizin geleceğinin 
teminatı olan çocuk ve 
gençlerimizin bu şekilde kaybı 
hepimizi derinden üzmektedir. 
İnsanlarımızın ve özellikle 
gençlerimizin hayatını korumak 
her şeyden önce insani bir 

ödev ve sorumluluktur. 
Boğulma hadisesi yaşayan 
insanların çoğunluğu, yüzme 
biliyor olmasına karşın 
boğulmaktadırlar. Ülkemizde 
çok sayıda ırmak, baraj, göl ve 
gölet vardır. Bu su 
kaynaklarının tuzluluk oranı 
sıfır veya sıfıra yakın olup 
suyun kaldırma kuvveti 
düşüktür. Ayrıca; baraj, göl ve 
göletlerin dibinin balçık olması, 
ırmakların da girdapları çok 
tehlike arz ederken yüzme 
bilinse dahi boğulma riskini 
artıran unsurlardır. Pek çoğu 
yüzme bilen insanlar, dibini 
görmediği suya girerek, hem 
kendi hayatını kaybediyor, 
hem de geride kalanlara 
onulmaz acı ve kederler 
yaşatıyor." denildi.

TANIMADIĞINIZ SUDA TEK 
BAŞINA YÜZMEYİN
Boğulmamak için uyulması 
gereken altın kuralları da 
açıklayan Emniyet Genel 
Müdürlüğü, şu tavsiyelerde 
bulundu: "Tanımadığınız bir 
suda tek başınıza yüzmeyin. 
Zeminini bilmediğiniz bir suya 
tepe üstü atlamayın. İyi bir 
yüzücü olduğunuzu ispatlam-
aya çalışmayın. Tehlikeli 
numaralar yapmaktan ve 
uzaklara açılmaktan kaçının. 
Deniz yatağı ve deniz simidi 
gibi içi hava doldurulmuş 
plastik yüzücülere güvenme-
yin, kendinizi denizin kucağına 
bırakmayın. Çünkü farkında 
olmadan, rüzgar ve akıntı, 
plastik yatağı veya botu açığa 
sürükleyebilir. Çeken akıntıya 
kapılmanız halinde öncelikle 

sakin olun. Akıntı sizi dibe 
çekmez, sahilden açığa doğru 
sürükler. Sahile doğru yüzme-
ye çalışarak kendinizi yorma-
yın, akıntıyı yenemezsiniz. 
Akıntının sizi götürmesine bir 
süre izin verin. Akıntı zayıfla-
dığında sahile değil, yanlara 
doğru yüzerek akıntıdan kurtu-
lun. Her zaman su üzerinde 
kalmaya çalışın ve elinizi kal-
dırarak yardım isteyin. Deniz 
içerisinde elini kaldıran birini 
gördüğünüzde bu kişinin 
yardıma ihtiyacı olduğunu bilin. 
Kişiyi sakin olması konusunda 
(ses gibi yollarla) uyararak der-
hal cankurtaran çağırın. Can 
kurtaran yoksa, can simidi, ha-
lat gibi deniz malzemeleri ata-
rak yardım edebilir, hemen em-
niyet birimlerine haber verin."

Madenci ailesinin babaları Ali Madenci, hakkın rahmetine kavuştu.

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 15 Mayıs 2019 
tarihinde Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliği ile ilgili İlçedeki Fırıncılara Hijyen Eğitimi verildi. 

MÜFTÜ KÖKSAL, FEN LİSESİNİ ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, Vakfıkebir 
Fen Lisesi Müdürü Cengiz Kasımay'ı ziyaret etti.

Vakfıkebir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni Hasan Kaba, yeni atandığı kurumda görevine başladı. 

EMNiYETTEN
BOĞULMALARA KARŞI UYARI
Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarında da artış yaşan-
maması için Emniyetten çeşitli uyarılar ve açıklamalar yapılıyor.



Büyükliman
Postası 7 24.05.2019 HABER

Başkan Ağaoğlu ve 
beraberindekiler önce 

Vakfıkebir Belediyesini ziyaret 
ederek Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ile 
bir süre sohbet ettiler. Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Başkan Ağaoğlu'na Osmanlı 
Belgelerinde Vakfıkebir ve 
Hicranlı yıllarında Büyükliman 
isimli kitapları hediye etti. Daha 
sorna dernek binasının 
açılışına geçildi.
Açılış töreninde konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
“Trabzonsporumuz bizim her 
şeyimizdir. Trabzonspor için 
taraftar olmamız lazım. 
Kombine alarak, bilet alarak 
maça gitmemiz, ürün satın 
almamız ve kulübümüze 
katkıda bulunmamız 
gerekiyor” dedi.
 Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, kendisinin Kayserili 
olduğunu hatırlatarak 
Kayserispor ile Trabzonspor 
arasındaki kardeşliğe vurgu 
yaptı. “Trabzon da çalışan bir 
mülki amir olarak elbette 
Trabzonsporluyuz. Fakat bir 
Kayserili olarak da Trabzon-
Kayseri dostluğundan da gurur 
duyuyoruz. Trabzonspor 
Kulübü Başkanımız Ahmet 
Ağaoğlu ve yönetim kurulu 
üyelerini Vakfıkebir de 
ağırlamaktan da ayrıca gurur 
duyuyor hepinizi saygı ile 
selamlıyorum dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu ise, “Vakfıkebir benim 
için çok önemli bir yer. Yine bir 
Ramazan günü buradan 
başkanlık serüvenimi 
başlatmıştım. Bugün yine bir 

Ramazan'da sizlerle bir araya 
gelmekten çok mutluyum. 
Bizler bu sezon taraftarlarımızla 
bütünleşerek çok güzel işler 
yaptık. İnşallah önümüzdeki 
sezon da bu birlikteliğimiz 

katlanarak devam edecek ve 
başarımıza yansıyacaktır” dedi.
Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp 
yaptığı konuşmada “Ben 
burada ev sahibi sayılırım, 
doğduğum ve sokaklarında 

büyüdüğüm yerde sizlerle 
birlikte olmaktan çok 
memnunum. Dernek 
Başkanımız Hasan Bahadır ve 
Bordo Mavi sevdamıza gönül 
vermiş taraftarlarımızla burada 
sadece bir dernek olarak değil, 
sosyal sorumluluk projelerinde 
de çok başarılı işler yapıyor. 
Daha da fazlasını yapacağına 
inanıyorum. Biz elimizden 
gelen desteği vermeye devam 
edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu. Konuşmaların 
ardından dernek binasının 
açılışı yapıldı. Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır açılışa 
katılan herkese teşekkür etti.
Açılış törenine Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta,  Trabzonspor 
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
Aşbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve 

yönetim kurulu üyeleri, Trabzon 
Emniyet Müdür Yardımcısı 
Ramazan Eriç, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz, bazı daire amirleri, 
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi Üyesi Enver 
İskenderoğlu, Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır, 
yönetim kurulu üyeleri, 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir ile muhtarlar, 
Vakfıkebirliler Taraftar Grubu 
Lideri Murat Günaydın ve 
taraftarlar katıldılar. RAMADA 
BY WYNDHAM Otelde 
düzenlenen ihtar programına 
katılan Başkan Ahmet 
Ağaoğlu'na burada engelli 
öğrencilerin el emeği ile 
hazırladıkları Trabzonspor 
logolu toplo hediye edildi. 

TRABZONSPOR DERNEK BiNASI AÇILDI

Rıdvanlı Mahallesi Yeni 
Camii İmam Hatibi ve ayı 

zamanda İlçe Müftülüğü 
Gençlik Koordinatörlüğü'nde 
görevli Ahmet Sağlam'ın 
organize ettiği iftar programına, 
Murakıp Ömer Çınar, Merkez 
Kur'an Kursu Öğreticisi Ali 
Dunay, gençlik koordinatörlü-

ğünde görevli İmam Hatip 
Davut Ertürk ve mahalle genç-
leri katıldı. Gençlerin yoğun 
katılım gösterdiği iftarın ardın-
dan, yatsı/teravih namazı önce-
si Kursu Öğreticisi Ali Dunay, 
camide gençlere yönelik sohbet 
gerçekleştirdi. Namazdan sonra 
çay ikramı eşliğinde gençlerle 

yapılan sohbette; programa işti-
rak eden ilçe müftülüğü perso-
neline ve gençlere özellikle 
teşekkür eden İmam Hatip 
Ahmet Sağlam, "Gençlerimiz 
bizim geleceğimiz, yarınlarımı-
zın ümidi; onlar için ne yapsak 
azdır. Katılım sağladıkları için 
her birine ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum." dedi. Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü'nün, müftülük 
bünyesindeki koordinatörlük-
ler ve bürolar aracılığı ile 
farklı alanlarda, toplumun 
hiçbir kesimini açıkta 
bırakmayacak şekilde birçok 
faaliyet yürütme gayretinde 
olduğunu da belirten Ahmet 

Sağlam, "Diyanet işleri 
Başkanlığımızın gençlere 
yönelik başlattığı çalışmaya 
esas olarak ilçe müftülüğümüz 
bünyesinde oluşturulan gençlik 
koordinatörlüğümüzün, 
gençlerimize yönelik çalışma ve 
faaliyetleri, ilçe müftümüz Sayın 
Hüseyin Köksal hocamızın 

fikirleri ve bizleri teşvikleriyle bir 
çok alanda bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
devam edecektir. Cenab-ı Hak 
gayretlerimizi hayırlara vesile 
kılsın. Milli ve manevi 
değerlerine duyarlı, bilinçli ve 
şuurlu gençlerimizin sayısını 
artırsın." sözlerine yer verdi.

RIDVANLI MAHALLESi GENCLERi iFTARDA BULUSTU
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün gençlere yönelik yürüttüğü çalışmaları kapsamında, Rıdvanlı Mahallesi Yeni Camii'nde iftar programı düzenlendi.

İ
lçe Müftüsü Köksal,1996 yılı Nisan ayının 
10'unda Bingöl'de terörle mücadele 
ederken şehit olan, Şehit Piyade 

Komando Çavuş Erdal Baştan'ın Ballı 
Mahallesi'nde ikamet eden babası Ali Rıza 
Baştan ve annesi Hacer Baştan'a evlerinde 
ziyarette bulundu. Murakıp Ömer Çınar ve 
İmam Hatip Mehmet Baştan ile birlikte 
gerçekleştirilen ziyarette İlçe Müftüsü 
Köksal, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından 
Şehit Erdal Baştan ve tüm şehitlerimiz için 
duâ etti. İlçe müftüsünün ziyaretlerinin 
kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden 
Şehit Erdal Baştan'ın ailesi, müftü Köksal'a 
ve beraberindekilere teşekkür etti.

ŞEHiT AiLESiNi ZiYARET
Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Köksal, Ballı 
Mahallesi'nde 
şehit ailesini 
ziyaret etti.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

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

BÜYÜKLİMAN'LI ÜRETİCİLER GELENEKSEL 
DENiZBANK iFTARINDA BiRARAYA GELDi

VAKFIKEBiR HEM'DE  FiLOGRAFi SANATI

> Vedat FURUNCU 5'de

TRABZONSPOR DERNEK BiNASI AÇILDI

> 7'de

BATILILAR SiYONiSTLER VE iŞ BiRLiKÇiLERi
YÜZ SENE ÖNCE NEYSELER BU GÜNDE AYNILAR

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

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

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması 1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

> 4'de

> Sadık AYDIN 5'de

Vakfıkebir Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatının organize ettiği iftar programı 
İl Başkanı Mustafa Durmuş'un katılımları ile gerçekleştirildi.

Tarım sektörüne sunduğu 
yenilikçi ürünler ile bu 
alanda özel bankalar 
arasında en büyük pazar 
payına sahip olan Deniz-
Bank; taşıdığı toplumsal 
sorumluluk çerçevesinde 
gerçekleştirdiği organi-
zasyonlar ile üreticilerle 
buluşmaya devam ediyor. 
Banka, Hasbahçe de iftar 
yemeği düzenleyerek, tarım 
sektörünün bölgede faaliyet 
gösteren isimleri ile buluştu.

Vakfıkebir 
Trabzonsporlul
ar dernek binası 
Trabzonspor 
Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu'nun 
katılımıyla 
düzenlenen 
törenle açıldı. 
Başkan Ahmet 
Ağaoğlu 
Vakfıkebir'de 
büyük bir coşku 
ile karşılandı.

Vakfıkebir İlçesi Halk Eğitimi Merkezinde Filografi tekniğiyle 
yapılan sanat eserleri öğrenme şenliğine hazırlanıyor. 


