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Ahmet KAMBUROĞLU

unanistan -Türkiye - Gürcistan YÜç Ülke Bir Hikaye Argonotların 
Peşinde Altın Post'un İzinde”' 
sloganıyla Yunanistan'ın Volos 
Adası'ndan yelkenleriyle birlikte 
yola çıkan kafileye Karadağ Yaylası 
gezisinde Vakfıkebir İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Yunus Ali Civil ile 
Beşikdüzü Yelken Kulübü Başkanı 
Gürhan Zengin eşlik etti. Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Karadağ Yaylası'nda kafileye 
yemek ikram ederek çeşitli 
hediyeler verdi. Başkanın sıcak 
karşılaması ve gösterdiği yakın ilgi 
dolayısıyla oldukça mutlu olan ve 
teşekkürlerini ileten turistler 
ilerleyen yıllarda yeniden Karadağ 
Yaylası'na gelmek istediklerini 
söylediler. Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
Karadeniz Bölgesi'nde her gecen yıl 
turizmin daha da geliştiğini ifade 
ederek, “Bizlerde Vakfıkebir olarak 
bu pastadan pay almak istiyoruz” 
dedi. Başkan Muhammet Balta, 
“Bugün Karadağ Yaylamızda 
ülkemizin ve Avrupa'nın çeşitli 
çeşitli yerlerinden gelen 
misafirlerimizi ağırladık. Onlara 

yaylalarımızın doğal güzelliklerini 
gösterme fırsatı bulduk. İlçemizi ve 
yaylalarımızı çok beğendiklerini 
söylediler. İlçemizin turizm 
potansiyelini artırmak için çeşitli 
yatırımlar yapıyoruz. Otelimiz bu 
anlamda önemli bir misyon yüklen-
di. Yapacağımız yeni projelerle 
Vakfıkebir'i bir cazibe merkezi hali-
ne getireceğiz” diye konuştu. 

“TEBRİKLER KARADENİZ”
Yakup Karadeniz'i tebrik ediyorum…
Türkiye'mizin gururu olan “KEBİR” 
markasının yönetim kurulu Başkanı Cemil 
Karadeniz'in oğlu, Kebir Süt Türkiye Satış 
Müdürü Yakup Karadeniz, MKE 
Ankaragücü yönetimine girdi…
Bir Vakfıkebir'linin, bu gibi bir yerde olması 
gurur verici…
Yakup kardeşimiz, Ankara'da çok işler 
başarmış, herkese elinden geldiğince 
yardım etmekte…
Siyasi olarak ta birçok işleri başarmış bir 
kardeşimiz…
Vakfıkebir'li olsun da ne olursa olsun…
Vakfıkebir'li bir yerlere gelsin de, bizim 
olsun…
Bizlerde her ne olursa olsun, her koşulda 
tam destek verelim…
Bu çıkmış olduğu yolda, başarılarının 
devamını diliyorum…
Yakup kardeşimizi artık başka başka 
yerlerde de görmeyi bekliyoruz…
******************
Yaz aylarının gelmesi ve fındık toplama 
ayının yaklaşması ile beraber 
köy/mahallelerdeki yoğunluk bir o kadarda 
arttı…
Mahalle/köylerdeki yoğunluğun artması ile 
beraber çöp yığıntılarını da beraberinde 
getirdi. Köy/Mahallelerdeki çöpler, birkaç 
günde bir alındığı için yığıntıları sokak 
hayvanları dağıtmaya başladı…
Öncelerden köylerde büyüklerimiz, 
yakılacak olan çöpleri yakıyordu. Şimdi ise 
böyle bir uygulama yapılmayıp, direk 
olarak köy/mahallelerde bulunan çöp 
kutularına bırakılıyor…
Bakıldığında sadece belediyeye de 
kabahat bulmuyoruz…
Herkes işini doğru düzgün yapsa, bir 
problem kalmaz…
******************
Bir okuyucumuz; Vakfıkebir'deki alt 
geçitlerle alakalı bir şeyler yapılması 
istedi…
Aslında ben birkaç ay önce Vakfıkebir'deki 
alt geçitlerden geçilmediğini, her türlü 
pisliğin olduğunu, insanlar orayı başka 
nedenlerle kullandığını yazmıştım…
Ama halen daha bir netice yok…
Altgeçitler ne içindir?
Altgeçitlerin amacı nedir?
Altgeçitlerden kimler geçer?
Gibi bazı soruları da sormak geliyor 
içimden…
İnsanlar için yapılmış olan yerleri 
kullanamıyoruz. Sonrasında hizmet 
bekliyoruz. İnsanoğlu kendi yerini pisler 
mi?
Pisliyor ki, kullanılan yerlere de 
bakmıyorlar. Birkaç hafta önce plajdaki 
çekirdek kabukları krizi yaşadık. Bunları 
yiyenler kabukları yere atmakla ne elde 
ediyorlar. Çok hoşlarına gidiyor 
anlaşılan…
Birinci plaj ikinci altgeçitler…
******************
Vakfıkebir Ekmek Festivali iptalmiş…
Herhangi bir açıklama yapılmadı ama biz 
iptal edildiği yönde bilgimiz oldu…
Her yıl yapılıyordu, birkaç yıl ara 
verildikten sonra geçen yıl, başkan 
Muhammet Balta tarafından yapılmıştı. Bu 
yıl ise bazı söylentiler çıktı. Festivali 
Vakfıkebir Belediyesi değil, başka bir firma 
yapacak ve bütün her şeyi onlar 
karşılayacaktı. Vakfıkebir'deki festival 10 
gün sürecek gibi kulağımıza söylentiler 
geliyordu. Haziran 2019 tarihinde festival 
hazırlıkları başladı diyerek bir haber 
yapmıştık. Her yıl Ağustos ayının ilk Cuma 
1. Gün, 2. ve Pazar günü 3. Gün olarak 
tamamlanıyordu. Ama şimdi bu yıl hiçbir 
şey yapılmayacak. Yapılacak olsa idi 
bugün Cuma 1. Gün olacaktı…

TRABZON KIZILAY MÜDÜRÜ 
DR. BARAN'DAN GAZETEMiZE ZiYARET
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Türk Kızılayı Doğu Karadeniz 
Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. 

Dila Baran, 24 Temmuz Gazeteciler 
ve Basın Bayramı dolayısıyla 
günümüzü kutlamak için 
gazetemize nezaket ziyaretinde 
bulundu. Gazetemizin Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Haber Müdürü Sadık Aydın ile 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulundular. Basınla nasıl iletişim 
kurulur, haber akışı nasıl sağlanır, 
kurumlar ve basın arasındaki 
iletişimin daha iyi olması için neler 
yapılabilir gibi konularda 
istişarelerde bulunuldu. Türk 
Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan 
Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran'a 
yapmış oldukları çalışmalardan 
dolayı teşekkür ettiler, yapmayı 
planladıkları projeler için de 
başarılar ve kolaylıklar dilediler. 
Ayrıca Trabzon Kızılay Merkezini 
Türkiye birincisi yapmasından 
dolayı Dr. Dila Baran'a teşekkür 
ettiler.  Türk Kızılayı Doğu 
Karadeniz Bölge Kan Merkezi 

Müdürü Dr. Dila Baran, Basının 
önemi konusuna dikkat çekti. Haber 
almanın, kamuoyunda farkındalık 

oluşturulmasının, halkın sesini 
duyurabilmesi açısından da basının 
ve basın çalışanlarının önemli 

sorumluluklarının bulunduğunu 
ifade etti. Doğu Karadeniz Bölge 
Kan Merkezi Müdürü Dr. Baran; “ 
Hayata geçirdiğimiz bütün proje ve 
faaliyetlerimizde bizlerle birlikte 
hareket eden basınımızın bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Türk Kızılay'nı hak ettiği yere ulaş-
masına önemli katkılar sağlayaca-
ğına inancım tamdır. Bizlerde 
mahalli basınımızın güçlendirilmesi 
noktasında her türlü desteği 
vereceğimizi belirtiyor; bu duygu ve 
düşüncelerle her zaman destekleri-
ni yanımızda hissettiğimiz değerli 
basın mensuplarımıza çalışmala-
rında başarılar dileriz. Tüm şartlar 
altında büyük bir gayret ve özveri ile 
görevlerini yerine getirmeye çalışan 
basın mensuplarımızın 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı 
kutluyor, her birine başarılar 
diliyorum.” Dedi. Merkezi Müdürü 
Dr. Dila Baran günün anısına 
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na Türk Kızılayı 
logolu fincan takımı hediye etti.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

TEBRiKLER YAKUP KARADENiZ
Bir dünya markası ve Türkiye'nin 

gururu olan “KEBİR” Süt firması 
yönetim kurulu başkanı Cemil 
Karadeniz'in oğlu, Kebir Süt firması 
Türkiye Satış Müdürü olan Yakup 
Karadeniz, 30 Temmuz 2019 Salı 
günü yapılan MKE Ankaragücü 
olağanüstü genel kurulunda yönetim 
listesine girdi. Ankaragücü'nde 
yapılan olağanüstü seçimli genel 
kurulda, seçime tek aday olarak 
giren Mehmet Yiğiner yeniden 
başkan seçildi. Necmettin Erbakan 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 
seçimli genel kurulda 498 oy alan 
Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün 
başkanlığına getirildi. Seçimlere 907 
delegenin 660'ı katıldı. Mehmet 
Yiğiner kullanılan 498 oyun tamamını 
alarak kulübün yeni dönemdeki 
başkanı oldu. Mehmet Yiğiner 
başkanlığındaki yönetim, denetim ve 
disiplin kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu: Metin Akyüz, 
Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan 
Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan 
Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar 
Öztürk, Merden Kale, Ali 
Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, 
Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa 
Baki Ayan, Yakup Karadeniz. 

Denetim kurulu: İbrahim Erdinç 
Ünal, İbrahim Gökdemir, Ziyarettin 
Üçpınar. Disiplin kurulu: Hilmi 
Yaman, Hayri Çağatay Cengiz, Naim 
Öztürk, Ömer Yılmaz, Haldun Sarı.
“TRABZONLU GENÇ İŞ İNSANI 
ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNDE”
Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden 

MKE Ankaragücü'nde 
gerçekleştirilen Olağanüstü Genel 
Kurul sonucunda yeni yönetim belli 
oldu. Kurula katılan 498 delegenin 
tamamının oyuyla yeniden Başkan 
seçilen Mehmet Yiğiner'in listesinde 
Trabzonlu genç iş insanı Yakup 
Karadeniz de yer aldı. Karadeniz'in 
yeni görevi, Trabzon'da da 
memnuniyetle karşılandı. Trabzon'un 
yerel üretimden başlayıp ulusal 
pazarda büyük bir pay sahibi olan en 
önemli markalarından Kebir Süt 
Ürünleri'nin Türkiye Satış Müdürlüğü 
görevini sürdüren Yakup Karadeniz, 
aynı zamanda Ankaragücü 
yönetimine giren en genç isim oldu. 
Başarılı iş hayatı ve sivil toplum 
kuruluşlarındaki çalışmalarıyla 
tanınan Karadeniz'e Başkent 
temsilcisindeki yeni görevi nedeniyle 
sosyal medya hesaplarından tebrik 
mesajı yağdı.
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Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber 

Müdürü Sadık Aydın ile bir 
süre sohbet eden İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, 24 Temmuz 
Gazetecilik ve Basın Bayramı-
mızı kutlayarak yayın hayatı-
mızda başarılı olmamız temen-
nisinde bulunarak çalışma-
larımızda başarılar diledi.
"GAZETECİLİK, 
FEDAKÂRLIK VE 
SORUMLULUK İSTEYEN 
ZOR BİR MESLEKTİR”
"Gazetecilik, fedakârlık ve 
sorumluluk isteyen zor şartlar-
da yapılan önemli bir meslektir. 
Kamu yararına hizmet yap-
makta olan siz değerli gazeteci 
ve basın mensubu arkadaşları-
mız, ilçemizin sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişmesine ve 
kalkınmasına önemli katkılar 
sağlamaktasınız. İlçemizin 
geleceği ve milletimizin 
menfaatleri doğrultusunda 
ilkeli, doğru ve tarafsız bir 

şekilde çalışarak halkın haber 
alma hakkını sağlayan ve top-
lumun genel talep ve görüşle-
rini kamuoyuna yansıtma 
görevini üstlenen siz değerli 
Büyükliman Postası Gazetesi 
mensuplarımız bu yönüyle 
milletin duygularına tercüman, 
düşüncelerine ses olmaktası-
nız. Büyükliman Postası 
Gazetesi çalışanlarımızın 
prensipli ve tarafsız yayıncılık 
anlayışı içerisinde yerine 
getirdiğiniz bu önemli görev 
için teşekkür ediyorum.  Geliş-
miş bir ülkenin vazgeçilmez 
unsurlarından biri de doğru 
haber yapan, tarafsız, özgür, 
ilkeli ve basın ahlak kurallarına 
uyan, yalan haberden kaçınan, 
olmayan şeyi söylemeyen bir 
medyanın toplumsal kalkınma-
nın, gelişmenin sağlanmasın-
da önemli yeri vardır. Bu ne-
denle, doğru gazeteci, yalan-
sız basın kuruluşunun; ahlaki 
basın kuruluşları da gelişmiş 

bir ülkenin tesisini sağlayacak-
tır. Toplumun gelişimi ve kal-
kınma süreci de basın çalışan-
larının desteği ile daha hızlı 
olacaktır. Bizlerin ulaşamadığı 
topluluklara sizler sayesinde 
ulaşma imkânı buluyoruz, 
bizlere verdiğiniz destekten 
dolayı ve bizlerin sesi olduğu-
nuz için teşekkürlerimi sunu-
yorum. Bu duygu ve düşün-
celerle, İlçemizin sorunlarını 
kamuoyuna aktaran ve sorun-
ların çözümünde önerileriyle 
toplum mekanizmasının daha 
sağlıklı bir şekilde çalışmasına 
yardımcı olan Büyükliman 
Postası Gazetesi çalışanlarına 
başarılar diliyorum. Basın 
ahlak ve meslek ilkelerine 
bağlı olarak, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve yönlendiril-
mesinde büyük rol üstlenen siz 
değerli basın mensuplarımıza 
sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 
yayın hayatı geçirmenizi 
temenni ederim” dedi.

“ÖRNEK VE BAŞARILI 
ÇALIŞMALARA İMZA 
ATIYORSUNUZ”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise, “Müftü 
Hüseyin Köksal ve ekip 
arkadaşlarının kurum olarak 
yaptıkları başarılı çalışmaları 
takdir ile takip ettiklerini 
söyledi. Vakfıkebir İlçe Müftülü-
ğüne ivme kazandırdıklarını 
dile getiren Yazı İşleri Müdürü 
Kamburoğlu, İlçeye 

kazandırılan yatılı kız kuran 
kursunun küçümsenemeyecek 
bir başarının eseridir. Yatılı kız 
kuran kursu hem ilçemiz hem 
de bölgemiz için çok önemli bir 
yatırımdır. Emeği geçen, katkı 
sağlayan herkese teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca ilçe müftülüğü 
olarak başlatmış olduğunuz 
Yaz Kur'an Kurslarındaki 
faaliyetler, öğrencilerle sabah 
namazı buluşması, komşula-
rımızla cami buluşmaları, yayla 
camilerinde komşu 

buluşmaları, hasta ziyaretleri 
her kesim tarafından takdirle 
karşılanıyor. Yaptığınız örnek 
ve başarılı çalışmalardan 
dolayı sizleri ve ekip arkadaş-
larınızı kutluyor, başarılı 
çalışmalarınızın devamını 
diliyoruz. Örnek ve başarılı 
çalışmalara imza atıyorsunuz. 
Bu anlamlı günde bizleri yalnız 
bırakmayarak ziyaret etmeniz 
ziyadesiyle bizleri mutlu 
etmiştir. Bu vesile ile sizlere 
teşekkür ediyorum dedi.”

MÜFTÜ KÖKSAL, GAZETEMÝZÝ ZÝYARET EDEREK
GÜNÜMÜZÜ KUTLADI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, beraberinde İlçe 
Murakıbı Ömer Çınar ile birlikte Büyükliman Postası 
Gazetemizi ziyaret ederek,24 Temmuz Gazetecilik ve 
Basın bayramımızı kutlayarak başarılar dilediler.

MÜFTÜ KÖKSAL, GAZETECİLİK VE BASIN BAYRAMIMIZI KUTLADI

KETAŞ'TA SATIŞIN DURDURULMASINA

Alacaklılar adına bir basın 
açıklaması yapan Pehlivan 

Bayrak, KETAŞ A.Ş.'den 
alacaklı olanların sadece 
nakliyecilerden ibaret 
olmadığına vurgu yaparak; 
“Buradan Fadime Ablanın, 
Temel Amcanın, köylünün süt 
parası da burada kalmıştır” 
dedi. Bayrak açıklamalarını 

şöyle sürdürdü: “2008-2019 
yıllarında iflas kararı verilmiş bir 
şirketin mal varlığı olmasına 
rağmen sorun hala neden 
çözülemedi? 2007 yılında o 
zamanın parasıyla Akbank'tan 
çekilen bir trilyon 100 milyarlık 
kredi nereye kullanıldı? 
O zaman şirketin yönetim ve 
denetleme kurulunu oluşturan 

Nurettin Vardarlı, Yavuz 
Bulutoğlu, Turan Karatekin, 
Mutlu Kundaklı, Abdi Yayla ile 
Mehmet Sağıroğlu, Metin 
Aygün ve Osman Altuntaş 
döneminde KETAŞ A.Ş. ipotek 
olarak verilmiş ve çekilmiş bu 
para. Yıllarca bu dava 
sürdükten sonra 2018 yılı Mart 
Ayında Varlık firması bu ipoteği 

Güven firmasına satmış, 
İskenderoğlu A.Ş. ise bu ipoteği 
1.550 TL'ye satın almıştır. Bu 
para yüzde altmış faizi ile 
birlikte 3.270 TL olmuştur. Bu 
bağlamda KETAŞ AŞ'nin mal 
varlığı faize gidiyor, alacakları-
mızı alamıyoruz” dedi. 
“FABRİKAYA BİÇİLEN 
DEĞER FAİZE GİDİYOR”
Fabrikanın 8.600 TL değer 
tespiti yapıldığının altını çizen 
Bayrak, “8.600 TL sadece faize 
yetmez. Biz paramızı nasıl 
alacağız? Yetkililerden bu 
konuda bizlere yardımcı 
olmalarını istiyoruz. Değerli 
basın mensupları, sizleri de 
buraya bunun için çağırdık. 
Sizlerden de yardım talep 
ediyoruz. Bunun arkasındaki 
güç kimdir? Varsa çıksın 
ortaya söylesin; KETAŞ neden 
satılmıyor? Havza'da 250 
dönüm arazisi var. Arabalar 
hacizli. Nakliyeciler nakliye-
lerini alamıyor. Sütçü, emekçi 

hakkını alamıyor. KETAŞ'ın mal 
varlığı olmasına rağmen neden 
hala satılmıyor? Satılsın ve 
herkesin parası ödensin. Hak-
kımızı alabilmek için ne yapma-
mız, hangi yola başvurmamız 
lazım? Çare arıyoruz. Alacakla-
rımızın peşindeyiz. Köylü 
Fadime Abla bize, “Haram ol-
sun size verdiğim sütler” diyor. 
Biz de buradan paramızı ala-
mayınca suç bizim mi? Fadime 

Abla parasını istiyor, Temel 
Amca parasını istiyor. Gerçek-
ler bunlardan ibarettir” şeklinde 
konuştu.  Basın açıklaması 
sırasında KETAŞ A.Ş.'den 50 
işçi, 15 taşıyıcı ve 2.500 
müstahsilin alacağı olduğu 
öğrenildi.  Basın açıklaması 
sırasında çevrede bulunan çok 
sayıda emniyet mensubu da 
çıkabilecek her hangi bir olaya 
karşı gözcülük yaptı. 

İ
lçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Vaiz Ekrem Akbaş, Murakıp 

Ömer Çınar ve bazı din 
görevlilerinin de iştirak ettiği 
program din görevlilerinin 
Kur'an-ı Kerim tilâveti ile başla-
dı. İlâhi ve kaside dinletisinin 
ardından kısa bir konuşma 
yapan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, çocukların ve gençlerin 
camiye alıştırılmasının 
yanısıra, aileleri ve büyükleriyle 
birlikte ibadet etme hazzını 
yaşamaları ve caminin manevi 
atmosferinden istifade 
etmelerinin amaçlandığı "Ailece 
Camideyiz" projesi ile ilgili bilgi 

verdi, gençlere tavsiyelerde 
bulundu. Müftü Köksal 
konuşmasında; "İnsanlar için 
kurulan ilk ev, mâbet Kâbe'dir. 
Kâbe ise Allah'ın evidir. 
Dünyanın her tarafında, 
müminler eliyle inşa edilen 
camiler, Beytullah olarak bilinen 
Kâbe'nin şûbeleridir. Camiler 
de her türlü ihtirama layıktır. 
Peygamberimiz (s.a.v) hicret 
esnasında henüz Medine'ye 
varmadan mescit inşa etmiş, 
Medine'deki ilk icraatı da 
mescit inşası için seferberlik 
başlatmak olmuştur. Çünkü 
müminler için toplumsal 

birliktelik ancak camiyle 
sağlanabilir. Müslüman 
milletimizin zor zamanlarında 
camiin rolü son derece 
önemlidir. Kurtuluş savaşı 
öncesi ve sırasında milletimizin 
kenetlenmesi camiler 
vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 
İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy, 
Anadolu'da muhtelif camilerde 
milletin iradesinin vatanı 
kurtarması gerektiğine ilişkin 
vaazlar vermiştir. Çünkü İlâhi 
irade, toplumsal birliği cami 
vasıtasıyla sağlamamızı 
istemektedir. Beş vakit namaz, 
Cuma namazı ve bayram 
namazlarının camide kılınma 
zorunluluğu da camiin 
Müslümanların vahdetinde 
taşıdığı önemi göstermektedir. 

İlk Müslümanlarda böyle 
olduğu gibi bugün de aynı 
önemini taşımaktadır. Ancak 
modern Müslümanların bu 
konuda gevşeklikleri ve 
tembellikleri mevcuttur. Bunun 
düzeltilmesi gerekmektedir." 
sözlerine yer verdi. İlçe 
Müftüsü Köksal, programa 
iştirak eden ailelere, 
çocuklarına ve organizeyi 
gerçekleştiren Ensar Camii 
İmam Hatibi Metin Ergin, 
Müezzin Kayyım Muhammet 
Başkan ve emeği geçenlere 
ayrıca teşekkür etti. Daha 
sonra İlçe Vaizi Ekrem Akbaş'ın 
yaptığı duanın ardından Müftü 
Köksal'ın kıldırdığı öğle namazı 
ve sonrasında yapılan ikram ile 
program sona erdi.

ALACAKLILARDAN TEPKi

ÇOCUKLAR VE GENÇLER, AiLELERiYLE CAMiDE
İlçe müftülüğünün, "Ailece Camideyiz" projesi ve "Haydi Ailece 
Camiye" sloganıyla, aileleri çocuklarıyla birlikte camiye davet 
ettiği program Merkez Ensar Camii'nde gerçekleştirildi.



Büyükliman
Postası YORUM - HABER4 02.08.2019

Osman KOYUNCU

nsan aklı,kâinatın yaratıcısı olan Allah'ı İbulsa bile onun rızası nedir, bizler ve 

kâinat niçin yaratılmıştır, yaratanı nasıl 

hoşnut ederiz, O'nun bizlerden istekleri 

nelerdir gibi pek çok şeyin mahiyetini 

anlayamaz. Allah'ın kendisini bizlere 

tanıttırması ve Kim olduğunu anlamamız 

için bütün ümmetlere elçiler(rehberler) 

göndermiştir. Ahir zamanda bütün 

insanlık olgunlaştığından ve dünya bir 

şehir konumuna geldiğinden bu zamanda 

bütün insanlık için bir peygamber kâfi 

geldi. Fakat zamanla nesillerin değişmesi, 

başka yeniliklerin meydana gelmesi ile dini 

zamanın şartlarına göre açıklayacak 

insanlara ihtiyaç duyuldu.  Zamanın 

ilerlemesi ile nasıl ki ilaçlar, vasıtalar, 

savaş aletleri ve ilim dallarında değişme 

gelişmeler olmuşsa, ayni şekilde dinin 

kurallarını yeni nesillere anlatılmasında 

da bazı değişmelerin olması zaruridir. 

Bugün dini anlatmak için bin sene evvel 

yazılan Kuran ve hadis yorumlarını 

tamamını doğru kabul ederek okutmak 

doğru değildir. Çünkü ayet ve hadislerin 

zamanın şartlarına göre çok çeşitli 

yorumları olabilir ve yorum yapanların da 

normal bir insan olması hesabıyla onlarda 

bazı hataların olması normaldir. O 

zamanın şartlarında o yorumlar elbette 

doğru idi fakat fen ilimlerindeki 

ilerlemelere paralel olarak ayetlerin ve 

hadislerin yorumlarında değişmeler ve 

gelişmeler olması kaçınılmazdır.

 Genelde hak dinler ve 

peygamberler H.Z. İbrahim'in soyundan 

geldi. Peygamberlere bütün olarak 

inanırız, aralarında ayrım yapmayız fakat 

H.Z. Muhammed ahir zaman peygamberi 

ve son peygamberdir. Ayni zamanda 

kâinatın O'nun için yaratılmıştır. İlkokul, 

ortaokul, lise ve üniversite matematik 

öğretmenlerinin kapasiteleri elbette 

birbirinden farklıdır ama hepsi 

öğretmendir. Aynen bunun gibi, H.Z. 

İbrahim'in soyundan peygamber geldiği 

gibi, Peygamberimizden soyundan da H.Z. 

İbrahim'in kutsal nesli gibi büyük evliyalar 

gelecektir. Bu nesil, Kuran ve Hadisleri 

zamanın şartlarına göre yorumlayacak, 

din zaafa düştüğünde de yeni açılım ve 

yorumlarla zamanın anlayışına göre yeni 

izah tarzları getirecektir. Yaklaşık bin beş 

yüz yıldır bu şekilde oldu. 

 Allah, Kuran'da çeşitli yerlerde bu 

mübarek nesle gerekli ehemmiyetin 

verilmesini öğütlüyor. Ey peygamber ailesi, 

Allah günahlarınızı giderip sizi ter temiz 

yapmak istiyor.  Ahzab 33. Onun ve 

neslinin kovulmuş şeytanın şerrinden 

koruması için Sana sığınırım Al-i İmran 

36. Resulü Ekrem peygamberlik vazifesini 

yapmasına mukabil ücret istemez. Yalnız 

Al-i Beytine sevgi ve muhabbeti ister Şura 

23.  Peygamberimizin kendi nesline niçin 

önem verdiğinin özetle şu şekilde 

açıklayabiliriz. Peygamberimiz 

kendisinden 30-40 yıl sonra İslam 

âleminde büyük fitnelerin çıkmaya 

başlayacağını Allah'ın izni ile görmüştür, 

ümmeti içinde çok kanların döküleceğini 

anlamıştı. Kuran ve Hadislerinde çok farklı 

yorumlanacağını bildiğinden, İsrail 

oğullarının Peygamberleri gibi faziletli 

âlimlerinkendi soydan geleceğini 

anlamıştır. Bunun için ümmetini kendi 

soyu etrafında toplamak istemiştir. O 

mübarek neslin Kuran ve Hadisleri 

zamanın şartlarına göre mükemmel 

yorumlar getireceğini anladığından, 

abasını bu kutlu neslin temsilcileri olan 

H.Z. Fatıma, H.Z. Alı ve H.Z. Hasan ve 

Hüseyin'in üzerine örterek o nesil için dua 

etmiştir. İstikbalde yapılacak hatalardan 

ve dökülen kanlardan onların mesul 

olmadığını ümmetine anlatmıştır.

PEYGAMBERİMİZİN NESLİNİN ÖNEMİ

VAKFIKEBiR'DE PiDE SALONU YANDI
akfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi, 14 Şubat VKurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz 

Aktaş'a ait pide ve simit salonunda Cumartesi 
gecesi saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen 
bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.  
Müdahale sonrasında ise yangın kısa sürede 
söndürülürken iş yerinde büyük çapta maddi 
hasar meydana geldi. Olayda tek tesellinin ise 
yaralı ve can kaybının olmaması

Vakfıkebir İlçemizin sevilen, 
sayılan ve önemli 

şahsiyetlerinden Otobüs 
şoförü ve Ulusoy Yazıhanesi 
işletmecisi Enver Esmer ve 
Sevinç Esmer'in Vakıfbank 
Yomra Şubesinde çalışan 
yakışıklı oğlu Murat ile Maçka 
İlçesinden Trabzon Tarım İl 
Müdürlüğünden Emekli 
Sayman Ahmet Demirci ve 
Güner Demirci'nin K.T.Ü. 
İşletme Fakültesi mezunu özel 
bir firmada Muhasebeci olan 
güzel kızları Cansu, evlilik 
yolunda ilk adımlarını addılar. 
Kız evinde sade bir törenle iki 
aile mensuplarının katılımı ile 

gerçekleşen nişan töreninde 
genç çiftlerin mutlulukları 
törene katılanların gözünden 
kaçmadı. Cansu ile Murat'ın 

evlilik yolunda attıkları bu ilk 
adımın kendilerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı Yavuz Sultan Selim 

Camiinde İmam Hatip Ahmet 
Birinci tarafından özverili bir 
şekilde sürdürülen Yaz Kur'an 
kurslarında öğrenciler hem din 
eğitimlerini alırken hem de 
güzel vakit geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyorlar. 
“ÇOCUKLARINIZI 
KUR'AN'DAN MAHRUM 
BIRAKMAYIN”
İmam Hatip Ahmet Birinci 
yaptığı açıklamada, “Camiler 
çocuk dolsun, Ahlakı Kuran 
olsun ilkesiyle 17 Haziran 2019 
tarihinde başlayıp 09 Ağustos 
2019 bitecek olan yaz Kuran 
kursumuz inşallah hedefine 
ulaşmıştır. Camilerimiz çocuk 
sesleriyle dolup taştı. Amacımız 
öğrencilerimizi rahat ettirmek 
ve bizlerden ayrılırken 
hafızalarında tatlı bir hatıra 
kazıyabilmektir. Yaz kuran 
kurslarımız öğrenen ve öğreten 
için iyi bir fırsattır. Çünkü 
toplumumuzda Kuran okumayı 
bilenlerin çoğu Kuranı Kerim'le 
ilk defa yaz kuran kurslarında 
tanışmıştır, insanlarımız bir 
günlüğüne dahi olsa muhakkak 
bu mekanlara uğramıştır. Bu 
mekanlar ayrıntılı olarak dini 
bilgiler ve Kuran eğitimi verilen 
yerlerdir. Hedefimiz dinimizi ve 
mukaddesatımız olan yüce 
kitabımızı sevdirmektir. 
Çocuklarımıza bu kursların 

hayatları boyunca yapacakları 
en hayırlı iş olduğunu belirtmek 
isteriz. Yaz Kuran kursları 
çocuklarımızın milli ve manevi 
değerlere bağlılığını arttırır. Bu 
bağlamda gerek kursumuza 
katılan öğrenci kardeşlerimize 
gerekse onların Kuran 
kursumuza gelmelerine vesile 
olan çok kıymetli velilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. 
Mevlam kardeşlerimizi Kuran'ın 
yolundan ayırmasın ömürleri 
bereketli ahlakları güzel yolları 
Kuran yolu olsun temennisiyle 
sloganımız Camiler çocuk 
dolsun Ahlakı Kuran olsun 
diyoruz. Gönül istiyor ki, hiçbir 
Müslüman evladı, hiçbir 
çocuğumuz Kuran`dan mahrum 
bir hayat yaşamasın. Kuran`ı 
öğrensin tanışsın. Sadece 
okumayı değil, içindeki 
güzelliklerle tanışsın. O kitabı 
bize getiren Peygamber 
Efendimizi tanısın. İbadetleri 
tanısın. Allah`a ibadet etmeyi 
öğrensin.  Aynı zamanda iyi bir 
evlat olmayı öğrensin. Tabiata, 
insanlara bütün canlılara 
şefkatli, merhametli bir insan 
olmayı öğrensin istiyoruz.” 
Ailelere seslenen Birinci, 
“Sevgili Anne babalar, bir 
annenin babanın evladına 
bırakacağı en büyük miras 
güzel ahlaktır. İşte o güzel 
ahlakın kitabı olan Kur`an ile 
çocuklarınızı tanıştırdığınız için 

sizi gönülden kutluyorum. 
Sizden iki istirhamım olacak. 
Birincisi, lütfen çocuklarınızı 
Kur`an`dan mahrum 
bırakmayın. Camilerdeki bu 
çalışmalara siz de lütfen destek 
olun. Hatalarımız olursa gelin 
söyleyin. Biz dersimize 
çalışıyoruz. Çocuklarımıza en 
güzel şefkati, merhameti göste-
rerek, onları tatilde olduklarını 
göz ardı etmeden, onları 
yormadan gönül dünyalarına 
girerek Allah`ın dinini, Peygam-
berini öğretmeye çalışıyoruz. 
Siz de bize katkıda bulunun.” 
ifadelerini kullandı. İmam Hatip 
Ahmet Birinci, Bu bağlamda 
başta bize bu kutsal görevi la-
yık gören çok değerli ilçe müf-
tümüz sayın Hüseyin Köksal 
beye teşekkür ediyoruz dedi. 

Vakfıkebir'de bulunan Karadeniz Pide Salonu, Cumartesi 
gecesi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

CANSU iLE MURAT NiŞANLANDILAR

YAVUZ SELiM CAMiiN'DE
YAZ KUR'AN KURSU DEVAM EDYOR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Yavuz Sultan Selim Camiinde yaz 
Kuran kursuna devam eden öğrenciler, din eğitimlerinin yanı sıra 
güzel Ahlakı, saygıyı, sevgiyi ve hoşgörülü olmayı da öğreniyorlar.

“ÇOCUKLARINIZI
 KUR'AN'DAN MAHRUM 

BIRAKMAYIN”
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KARADAĞ YAYLASINDA İKİNCİ OLAY

28 Temmuz 2019 Pazar günü Vakfıkebir 
İlçesine bağlı Karadağ Yaylasında iki 

olay gerçekleşti. İki olayda da hayati 

tehlikenin oluşmaması sevindirici 
oldu. Oğuzhan Haliloğlu'na ait olan 
araca isabet eden mermiler, diğer 
olay gibi Pazar günü yine aynı 
saatler arasında meydana geldi. Biri 
veya birilerinin havaya sıkmış olduğu 
mermiler, aşağıya doğru inişe 
geçtiklerinde, yorgun mermi olarak 
söylenen kurşunlar, aracın motor 
kapağının üzerine düştüler. Araçta iki 
tane kurşun izi oluştu ve maddi hasar 
meydana geldi. Jandarma tarafından 
yaylalardaki kontrollerin daha fazla 
olması ve daha başka olaylarla 
karşılaşmamasını istiyorlar. Bizim bir 

anlık eğlencemiz başkalarının canına mal 
olacağını unutmayalım.

2019 YKS Kontenjan 
kılavuzuna göre bu yıl Tonya 

Meslek Yüksekokulu'na 150 
öğrenci kontenjanı ayrıldı.
KONTENJANIMIZ 150'YE 
ÇIKARILDI
Konu ile ilgili konuşan 
Yüksekokul Müdürü Öğretim 
Görevlisi İlyas ÜN, 
“Yüksekokulumuz sağlık 
bilimleri tabanlı programların yer 
aldığı bir okuldur. 
Yüksekokulumuz bünyemizde 
İlk ve Acil Yardım Programı, 
Fizyoterapi Programı ve Yaşlı 
Bakım Programı bulunmaktadır. 
Geçen yıl verilen 120 kişilik 
öğrenci kontenjanının tamamını 
doldurmuştuk. Öğrencilerimizin 
bizi terrcih etmesinden dolayı 
ziyadesiyle mutlu olmuştuk. 
YÖK, 2019-2020 Öğretim 
Yılı'nda ise yüksekokulumuzun 
kontenjanını 150 öğrenciye 
çıkardı. hedefimiz bu kontenjanı 
doldurmaktır” dedi.
FİZİKİ İMKANLARIMIZ 
ÇOK İYİ
Yüksekokulun sahip olduğu 
fiziki imkanlara da değinen 
Müdür ÜN, “Yüksekokulumuzda 
6 adet tam donanımlı sınıf, 1 
adet bilgisayar laboratuvarı - 
okuma salonu, 1 adet uygulama 
laboratuvarı, 1 adet iş ve uğraşı 
laboratuvarı - fizyoterapi labora-
tuarı ve 100 kişilik konferans 

salonu mevcuttur. Ayrıca 
okulumuzda eğitim amaçlı 
kullanılmak üzere donanımlı 1 
adet simülasyon aracı 
bulunmaktadır” diye konuştu.
120 KİŞİLİK YURT YAPILIYOR
Öğrencilerin barınma konusuna 
da değinen Müdür ÜN, 

“Üniversitemizde öğrenim gören 
kız öğrencilerimiz için Kredi 
Yurtlar Kurumu'na ait 58 kişilik 
kız öğrenci yurdu mevcuttur. 
Artan öğrenci sayısına ve 

bununla birlikte yurt ihtiyacına 
cevap verebilmek adına yeni 
eğitim-öğretim yılına (16 Eylül 
2019 gününe) yetiştirilmek 
üzere ilave olarak 120 kişilik 
yeni bir KYK kız öğrenci yurdu 
inşa edilmektedir. Erkek 
öğrencilerimiz için de Vakfıkebir 
ilçemizde KYK yurdundan 
kontenjan ayrılmıştır. Meslek 
Yüksekokulumuzun gerek 
bölüm sayısının arttırılmasında, 
gerekse de kontenjan 
çoğaltılmasında, gerekse de 
okulumuzu tercih eden 
öğrencilerimizin barınma 
sorununun çözümü için 120 
kişilik öğrenci yurdu 
açılmasında ve her zaman ve 
her konuda yanımızda olan, 
yardımlarını bizden 
esirgemeyen Milletvekilimiz Av. 
Salih Cora'ya ve YÖK Yönetim 
Kurulu Prof. Dr. Sezer Şener 
Komsuoğlu'na şükranlarımızı 
sunarız" şeklinde konuştu.
ÖĞRENCİLERİMİZİ İLÇEMİZE 
BEKLİYORUZ
Müdür ÜN öğrencileri Tonya'ya 
davet ederken şu ifadeleri 
kullandı: “Yeşilin tüm tonlarını 
barındıran doğal yapısı, serin 
yaylaları, tertemiz havası, 

şenlikleri, sıcak ve misafirperver 
insanı ile adından söz ettiren 
ilçemiz Tonya'ya ülkemizin dört 
bir yanından öğrencilerimizi 
bekliyoruz.”

Uzun yıllardır çözülmesi beklenen sorun 
artık tarih oluyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih 
Cora'nın talebi ve İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun da olurlarıyla Tonya İlçe 
Jandarma Komutanlığına ait yerleşkenin 
Kaleönü Mahallesi'nden taşınmasına karar 
verilmişti. Kaleönü Mahallesi'nde yapımına 
başlanan ilçe jandarma Komutanlığına ait 
binada artık sona yaklaşıldı. Oldukça 

modern ve son teknolojik donanımlarla 
dizayn edilen Jandarma binasının kısa 
sürede tamamlanarak ilçe merkezinden 
taşınacağı bilgisine ulaşıldı. İlçe Jandarma 
komutanlığına ait eski binanın ise yıkılarak 
yerine modern bir park yapılacağı öğrenildi. 
Kaleönü Mahallesi'nde yapımı bitmek üzere 
olan yeni jandarma binası 6 bin 500 
metrekare alanda bir karargah ve bir de 
servis binasından oluşmaktadır.

2019 YILI FINDIK FiYATLARI

Milyonlarca fındık üreticisini 
gözü kulağı 2019 yılı fındık 

toplama fiyatlarına çevrilmişti. 
2019 yılı fındık fiyatları bizzat 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 26.07.2019 
Cuma günü açıklandı. 
2019 YILI FINDIK FİYATLARI 
NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti İl Başkanları 
Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada fındığın 2019 yılı 

fiyatını resmen açıkladı. 
Erdoğan yaptığı açıklamada, 
"Buradan TMO'nun taban fiyat-
larını açıklayarak fındık üretici-
mize müjde vermek istiyorum. 
Yüzde 50 randıman esasına 
göre, Giresun kalite kabuklu 
fındığın taban fiyatı 17 lira. 

Levant kaliteli kabuklu için de 
taban fiyat 16 buçuk liradır. 
Buna kilogram başına yaklaşık 
2 lira olan mazot, gübre desteği 
ve alan bazlı desteği ekleyince 
kilogram fiyatları 19 lira ile 18 
buçuk lira arasına gelmiş 
oluyor." ifadelerini kullandı.TONYA JANDARMA BiNASINDA

SONA YAKLAŞILDI

Başkan Zorluoğlu, tarihî belediye 
binasındaki toplantı salonunda bir 

araya geldiği Ak Partili vekiller Dr. Adnan 
Günnar, Avukat Salih Cora ve Bahar 
Ayvazoğlu'na, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, 
Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, 
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Gürcan 
Başar, Danışmanı Samet Ali Yıldız ve 
TRABİTAŞ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Gül ile birlikte sunum 
yaptı.Toplantıda, kentte sakinlerinin yanı 
sıra, yerli ve yabancı turistlerin de sahil 
bandında sosyal, kültürel, sportif ve günlük 
ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin 
oluşturulması için 
hazırlanan Ganita –Faroz 
Arası Sahil Tasarım Projesi 
ana gündem maddesi 
olduğunu belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Trabzon'umuzun 
çehresini önemli ölçüde 
değiştirecek projelerde 
adımlarımızı hızlandırdık. 
Bu kapsamda ekibimle 
birlikte, gelinen noktayı 
değerli vekillerimizle de 
paylaşıp istişare edelim ve 
onların da kıymetli fikirlerini 

alalım istedik. Sahil bandı en büyük 
önceliklerimizden biri durumunda ve bu 
konuyu toplantımızda etraflıca ele aldık” 
dedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, istişare toplantısında; 
Pazarkapı Mumhane Önü Şehir Camii ve 
Yakın Çevre Rekreasyon Alanı Projesi, 
Gülcemal 1. Etap ve 2. Etap Rekreasyon 
Alanı Projesi, Cudibey Ortaokulu ve 
Öğretmen Evi alanında planlanan Karagöz 
Meydanı Projesi ile Meydan Sokak 
Sağlıklaştırması Projesi konusundaki 
detayları da Ak Parti Trabzon 
milletvekilleriyle paylaştıklarını bildirdi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU VEKİLLERLE
PROJELERi iSTiŞARE ETTi

Vakfıkebir İlçesine bağlı Karadağ Yaylasında maganda mermisinin 
isabet ettiği aracın üzerinde iki adet hasar oluştu.

Tonya İlçe Jandarma Binası ilçe merkezinden taşınıp Kaleönü Mahallesi'ndeki 
yeni yerinde kısa bir zaman sonra hizmet vermeye başlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Trabzon'un önemli projeleriyle ilgili son durumu Ak Parti 
Trabzon milletvekilleri ile paylaşarak istişarelerde bulundu.

AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
partisinin il başkanları toplantısında 
2019 yılı için belirlenen fındık fiyatlarını 
resmen açıklandı. Milyonlarca fındık 
üreticisinin beklediği fındık fiyatları ne 
kadar olduğu.

TONYA MYO ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
Trabzon Üniversitesi – Tonya Meslek Yüksekokulu, sahip olduğu 
deneyimli akademik kadro ve yeterli fiziki donanımın yanında, sunduğu 
uygulamalı eğitimleri, mesleki gelişim aktiviteleri, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetleriyle adından adından sıkça söz ettirmeye başladı.

P
roje ile ilgili bilgiler veren Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız, 
“Muhteşem doğal güzellikleri olan 

bir bölgede yaşıyoruz. Doğayı korumamız 
lazım. Bizlerde bu amaçla bizlerde yayla 
şenliklerimizde çöp toplama merkezlerine 
çöplerini getiren vatandaşlarımıza görevli 
belediye çalışmalarımız vasıtasıyla kahve 
ikram edeceğiz” dedi. 

ŞALPAZARI'NDA FARKLI PROJE
18 Temmuz - 13 Ağustos tarihlerinde 
düzenlenecek olan yayla şenliklerinde 
doğayı korumak amacıyla “Çöpünü 
getir, kahveni al” sloganı ile bir proje 
gerçekleştirilecek. 
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200. GELENEKSEL SİS DAĞI 
YAYLA ŞENLİĞİ MUHTEŞEM OLDU

ÖĞRENCİ AZLIĞI NEDENİYLE KAPANIYOR

Geçen yıl ilkokul kısmı 
kapanan Şehit Cemil 

Küçük Ortaokulunun 
öğrenci mevcudu 
yetersizliği yüzünden 
2019-2020 eğitim öğretim 
yılında ortaokul kısmının 
da kapatıldığı öğrenildi. 
Daha önce ortaokul kısmı 
kapanan Sayraç 
Ortaokulunun 2019-2020 
eğitim öğretim yılında  
ilkokul kısmının da 
kapatılarak İskenderli 
Kenan Kumaş İlkokuluna 
taşınacağı bildirildi. 
Yetkililer, iki okulun 
öğrenci mevcudunun 
yetersizliği yüzünden 
Bakanlık onayı ile kapatıldığı 
ifade etti. İki okulun 

kapatılmasından sonra 
Tonya'da 22 mahallenin dört 
mahallesinde (İskenderli, 

Büyükmahalle, Karağaçlı ve 
Hoşarlı) ilk ve ortaokul 
bulunuyor.

Sisdağı zirvesinde bu yıl 
200. yapılan Sisdağı yayla 

şenlikleri kutlaması diğer yayla 
şenliklerini geride bırakarak 
muhteşem bir güneş ve 
katılımla adeta zirve yaptı. 
200. Geleneksel Sis Dağı 
Yayla Şenliği İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu'nun katılımı 
ile yapıldı. Şalpazarı 200. 
Geleneksel Sis Dağı Yayla 
Şenliği yapıldı.Şenliğe İçişleri 
Bakanı Süleyman 
Soylu,Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Trabzon İl J. K. 
Tuğgeneral Halil Şen, AK Parti 
Trabzon milletvekilleri Bahar 
Ayvazoğlu ve Salih Cora, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Şalpazarı Kaymakamı Murat 
Beşikci, Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Tonya Kaymakamı 
Osman Sayılır, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Başkan V. 
Atilla Ataman ile binlerce 
vatandaş katıldı.
“İÇİŞLERİ BAKANI 
SOYLU'YA SEVGİ SELİ”
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Şenliğe şu ana kadar 

40 binin üzerinde katılım 
olduğunu öğrendiğini belirterek  
binlerce kilometre uzaktan 
gelenlerle karşılaştığını, bunun 
bir gelenek, görenek ve millet 

bağı olduğunu söyledi. Soylu, 
“Uyuşturucu ile mücadelemiz, 
terörle mücadelemiz, 
sokaklardaki huzuru temin 
etmek için verdiğimiz 
mücadelemiz, bölgemizde 
yaşanan zulme karşı göçü 
merhametle yönetmemiz işte 
hep bunun içindir” ifadesini 

kullanarak, şöyle devam etti: 
“Bizim kimsenin ülkesinde, 
kimsenin zenginliğinde, 
huzurunda gözümüz yok. 
Sadece kendi ülkemizde, 
kendi insanımızın huzurunu 
temin ve daim etmek, 
çocuklarımıza daha iyi bir 

Türkiye bırakmak için gayret 
ediyoruz. Ben bu şehrin 
evladıyım. Bana sorarsanız, 
'ülkenin durumu nasıldır?' 
diye, içiniz rahat olsun, Türkiye 

bugün risklerinden çok 
fırsatları olan, sıkıntılarından 
çok başarıları olan, çok 
uğraşılan ama işlerin iyiye 
gittiği bir hali yaşamaktadır.” 
Soylu, bugün ne FETÖ'nün 
ne DHKP-C'nin ne de 
hiçbirinin kafasını 
çıkartamadığına dikkati 
çekerek, DEAŞ'la da büyük 
bir mücadele ortaya 
koyduklarını söyledi. Göçle 
alakalı işlerde de aksayan 
yerlere yeni çözümler 

ürettiklerini vurgulayan Soylu, 
"Birileri bu meseleden de 
siyasi rant elde etmek için 
gelişigüzel konuşmalar ortaya 
koyuyorlar, iftiralar, fitneler 
üretiyorlar. Herkes müsterih 
olsun, biz ne yaptığımızı 
biliyoruz. Millet olarak nasıl 
misafirperver olduğumuzu, 

ensar ruhunun ne olduğunu, 
muhacirlere nasıl 
davranmamız gerektiğini, 
ülkemizin huzurunu, 
sükununu, kuralını, ilkesini 
nasıl muhafaza etmek zorunda 
olduğumuzu biliyoruz. Dün biz 
bunları yapıyoruz diye bize 
kabahat bulanlar, bugün şimdi 
başka türlü fitnelerle bu 
huzurumuzu bozmaya 
çalışıyorlar" dedi. 
Konuşmaların ardından 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, Bakan Soylu'ya 
yöreye özgü yelek ve fötr 
giydirdi. Protokol konuşmala-
rının ardından, Bakan Soylu 
ve beraberindekiler, çok 
sayıda vatandaşın horon 
oynayarak renkli görüntüler de 
sergilediği şenlik alanından 
ayrılırken, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu hemşehrile-
rinin kendisine yönelik yoğun 
ilgisine, hatıra fotoğrafı 
çektirerek karşılık verdi.

2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri, 
Ticaret Bakanlığı Doğu 
Karadeniz Bölge Müdürlüğünce 
oluşturulan Komisyon tarafından 
belirlendi. Ticaret Bakanlığı 
Doğu Karadeniz Bölge Müdürü 
Aydın Güler başkanlığında, ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla yapılan toplantıda, 
Trabzon ili ve ilçelerinin;
Sahil kesiminde(0-250 metre 
arası rakım) : 07.08.2019 
tarihinde, Orta kesiminde(251-
500 metre arası rakım) : 
15.08.2019 tarihinde,

Yüksek kesimlerde(500 metre 
ve üzeri rakım) : 22.08.2019 
tarihinde, Fındık hasadına, 
hasat tarihinden 7 gün sonra 
da fındık ihracatına izin 
verilmesi kararlaştırıldı. Fındık 
hasat ve ihraç tarihlerinin belir-
lenmesine ilişkin açıklamada 
bulunan Ticaret Bakanlığı Doğu 
Karadeniz Bölge Müdürü Aydın 
Güler, “Bölgemizde yetişen, 
ülkemiz için önemli bir ihraç ve 
döviz potansiyeline sahip fındık 
ürününün hasat ve ihraç tarih-
leri Komisyonumuz tarafından 
belirlenmiştir. Fındık üreticileri-

mize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz” dedi.

Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi ve komşu ilçe Giresun Sınırlarıyla 
ortaklaşa kullanılan, sahile en yakın ve en yüksek olan 2180 rakımlı Sisdağı 
zirvesinde bu yıl 200. yapılan sisdağı yayla şenlikleri kutlaması diğer yayla 
şenliklerini geride bırakarak muhteşem bir güneş ve katılımla adeta zirve  yaptı.

Belediye tarafından baş-
latılan Sosyal Sorumluluk 

Projesi kapsamında 
çocuklarımız kullanmadıkları 
ihtiyaç fazlası oyuncaklarını 
oyuncak kumbarasına atarak, 
ihtiyaç sahibi çocukların 
kullanmasına vesile oluyor.  
Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener, 'Kumbara bir umuttur, 
paylaşmak mutluluktur' diyerek 
ailelerden de bu konuda 
destek istedi. Proje 
kapsamında amaçlarının 
toplumda yardımlaşma ve 
dayanışma duygusunu 
pekiştirmek olduğunu belirten 
Erener, “Oyuncak 
kumbaramızda toplanan 
oyuncaklar belediyemiz 
tarafından toplanıp, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacaktır. 
Projemizin amacı paylaşma 

kültürünü de yaygınlaştırmak-
tır. Ailelerimizin de evlerinde 
kullanmadıkları ihtiyaç fazlası 
oyuncaklarını getirerek, 
projemize destek vermelerini 

bekliyoruz. Oyuncak 
kumbaramızın yeterli ilgiyi 
görmesi halinde ilçemizin farklı 
noktalarına da yerleştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

GÖRELE'DE ÖRNEK UYGULAMA
Görele Belediyesi tarafından Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 
'Hayalleri biriktiriyoruz” adı altında Kumyalı Mahallesi Osman Zeki 
Dülger Çocuk parkının oraya 'Oyunca Kumbarası' konuldu. 

Öğrenci mevcudunun azlığı nedeniyle Tonya'da 72 yıllık Şehit 
Cemil Küçük Ortaokulu ve Sayraç İlkokulu kapanıyor. 

TRABZON HORON FESTiVALiYLE COŞACAK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinliklere 
yönelik projeleri kapsamında, '9 Ülke El Ele Hayde Horona' 
sloganıyla uluslararası horon festivali düzenleyecek.

Festivale, Türkiye'nin yanı 
sıra, Azerbaycan, KKTC, 

Bulgaristan, Gürcistan, İran, 
Meksika, Rusya ve 
Yunanistan'dan horon 
ekiplerinin katılacağını 
açıklayan Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Büyükşehir 
Belediyemiz organizasyo-
nunda, Kültür Bakanlığımız, 
Valiliğimiz ve Ortahisar 
Belediyemizin de destekleriyle, 
01 – 04 Ağustos 2019 
tarihlerinde inşallah 
Trabzon'umuza yakışan bir 
festival tertipleyeceğiz. 
Festivalimizde; horon 
kültürümüzü, horonun yöresel 

bir danstan çok, insanları 
coşku ve eğlence 
çemberinde buluşturup 
birleştiren yönünü 
ülkemize ve dünyaya bir 
kez daha anlatmayı 
amaçlıyoruz” dedi. Atatürk 
Alanı (Meydan Parkı), Of 
ve Düzköy ilçelerinde hem 
profesyonel horon ekiple-
rinin hem de etkinliği takip 
edenlerin, aynı coşkuyla 
horon bağlayacağını 
anlatan Başkan Zorluoğlu, 
böylelikle farklı ülke 
vatandaşlarının, yaş, 
cinsiyet veya statü fark 
etmeksizin tüm kesimlerin, 
horon festivalinde bir araya 

geleceğini söyledi. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu; Ekin Uzunlar, 
Mehmet Yılmaz, Onay Şahin, 
Resul Dündar, Sinan Yılmaz, 
Yusuf Cemal Keskin ve Zeynep 
Başkan gibi birbirinden değerli 
Karadeniz müziği icracılarının 
sahne alacağı festivalde, sürp-
riz etkinliklerin ve yarışmaların 
da düzenleneceğini sözlerine 
ekledi.

FINDIK TOPLAMA TARiHLERi BELLi OLDU! 
Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce 
oluşturulan komisyon fındık toplama tarihlerini belirledi.
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Vakfıkebir'deki çocuklarda 
spor coşkusu salonlara 

sığmıyor. Salonlar ve spor 
sahaları çocuk ve gençlerin 
sesleri ile güzelleşiyor. 
“VAKFIKEBİR'DE SPOR 
YAPMAYAN ÇOCUK 
KALMAYACAK”
Vakfıkebir Gençlik Hizmetleri 
ve İlçe Spor Müdürü Yunus Ali 
Civil; “Vakfıkebir'de Spor 
yapmayan çocuk kalmayacak. 
Bu parola ile yola çıktık. 
Çocukların oldukları her yerde 
varız. Bize gelemeyenlerin 
ayağına gidiyoruz. Gidiyoruz, 
sporumuzu çocuklarımızla 
yapıyoruz. Onlar hem oynadı 
hem eğlendi. Biz işimizi yaptık. 
Onlarla dolu dolu zaman 
geçirdik. Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 

bünyesinde açılan ve devam 
eden 5-18 yaş arası yüzlerce 
genç ve çocuk, tatillerini en iyi 
şekilde değerlendiriyor. 
Vakfıkebir spor yapmak için en 
ideal ilçelerden biri olduğunun 
altını çizen Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil, “Tesislerimizle ve uzman 
antrenörlerimizle birlikte sağlıklı 
bir nesil için açılan kurslarımıza 
olan ilgi bizi mutlu ediyor. 
Teknoloji bağımlılığı veya 
zararlı alışkanlıklardan uzak 
durmak, fiziksel - zihinsel 
gelişim ve sağlık için en güzel 
yol, spor yapmaktır dedi.”   
“ÇOCUKLAR HEM SPOR 
YAPIYOR, HEM DE 
EĞLENCELİ ZAMANLAR 
GEÇİRİYOR”
Spor Salonlarında ve tesislerde 

devem eden yaz spor 
okullarına katılan çocuklar hem 
spor yapıyor, hem de eğlenceli 
zamanlar geçiriyorlar. Çocuklar 
bu kurslarda çabukluk ve güç 
gibi fiziksel katkılarının 
olduğunun altını çizen Müdür 
Civil, Bunun yanında spor 
yapan her genç ve çocuk, 
sabır, doğruluk, sevgi, saygı ve 
nezaket gibi olguları da 
öğreniyorlar. Zeka, hızlı karar 
verme, rakibin hamlelerine 
karşı en doğru savunma kararı 
vermek sporun olmazsa 
olmazlarındandır. Sporla iç içe 
olan insanlarda özgüven, 
disiplin ve pratik düşünme gibi 
gündelik hayatta çok fayda 
göreceği birçok kazanımların 
elde edildiğinin altını çizen 
Civil, “Spor yaparak sağlıklı bir 
geleceğe yelken açılır. Hem 
fiziksel, hem de zihinsel 

katkıları ile başarılı bir neslin 
olmazsa olmazı spordur. Spor 
yapan kişilerin derslerinde daha 
çok başarılı oldukları bilimsel 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. 
Anne-babaların ne olursa olsun 
çocuklarını spora 
yönlendirmeleri gerekir. 
Herkesin yapabileceği, zevk 
alabileceği muhakkak bir branş 
vardır” dedi.
“19 KURSA TOPLAM 400 
KURSİYER DEVAM 
ETMEKTEDİR”
Vakfıkebir Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil sözlerine şöyle devam etti; 
“Gençlerimizin tatillerini dolu 
dolu geçirebilmeleri için 
açtığımız bu kurslara ilgi son 
derece üst seviyede olmuştur. 
Gençler bizim için çok 
değerlisiniz, bizler yöneticiler 
olarak sizleri çok seviyoruz. 

Gençlerimizin sokakta vaktini 
boş şekilde geçirmesini 
istemiyoruz. Bu kurslarla 
amacımız gençlere spor 
yaptırmak, boş zamanlarını 
değerlendirmek ve onlara 
faydalı olmaktır. İlçemizde 

açtığımız kurslarımız; yüzme, 
basketbol, voleybol, hentbol, 
futbol, masa tenisi, batminton, 
teakwondo, karate, yelken ve 
kano sportif kurslarımız. 
Gençlik merkezimizde açılan 
kurslarımız; Bağlama, gitar, 
piyano, resim, el sanatları, 
halkoyunları, İngilizce ve kuran 
öğretimi kursları. Açtığımız 19 
kursa Toplamda 400 kursiyer 
devam etmektedir. Bu sayı 
haliyle bizleri mutlu etmiştir. 
Bizlerden katkılarını esirgeme-
yen İlçe Kaymakamımız Mesut 
Yakuta'ya, Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Kurum Amirlerimize 
ve Esnaflarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

VAKFIKEBİR'DE SPOR COŞKUSU SALONLARA SIĞMIYOR

Festival, Atatürk Bulvarında 
açılan 'Karma Fotoğraf 

Sergisi' ve Hamam Çimeni 
Çarşısı Belediye Müze Sergi 
Salonunda açılan 'Karma 
Resim Sergisi' ile başladı. 
Ardından yurt içinden ve yurt 
dışından gelen Halk Oyunları 
ekipleri Hamam Çimeni 
Çarşısı Avlusunda hünerlerini 
sergilediler.  Festivalin ikinci 
gününde Atatürk Anıtına 
Akçaabat Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim tarafından çelenk 
sunuldu. İstiklal Marşının 
okunmasının ardından yayla 
göçü hikayesinin yaşatıldığı 
kortej yürüyüşü yapıldı. 
Yürüyüş, Ak Parti Trabzon 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mehmet 
Karaoğlu, Trabzon İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, 
Akçaabat Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel, Akçaabat 

Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim ve birçok protokol üyeleri 
ile vatandaşların katımlarıyla 
gerçekleşti. A. Fazıl Ağanoğlu 
İlkokulundan başlayarak İnönü 
Caddesi'ni takiben Hükümet 
Konağı'nın yanından Atatürk 
Bulvarına ulaşan ve buradan 
da Belediye Kavşağını takiben 
Sahip Parkı'na çıkan bir 
güzergahta gerçekleştirilen 
kortej yürüyüşü Sahip Park 
havuzlar alanında büyük 
horon halkasının kurulmasıyla 

sonlandı.  Gece ayrı gündüz 
ayrı devam eden etkinlikler 
kapsamında festival alanında 
Coşkun İşçi, Yahya Altun ve 
Emre Kaya sahne aldı. Pop 
müziğine yeni bir ses yeni bir 
yorum getiren; adeta beste 
fabrikatörü olan Emre Kaya ile 
coşan Akçaabatlılar eğlence 
dolu bir gece yaşadılar. Gece 
boyunca bitmeyen enerjisiyle 
sahnenin tozunu attıran Emre 
Kaya, seyirciden tam not aldı.
BAŞKAN EKİM
TEŞEKKÜR ETTİ
İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 
Kortej Yürüyüşü ve festivalin 
son akşamına katılan 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, festivale 
katılanlara, sanatçılara, 
sponsorlara, medya ve iletişim 
sorumlularına, Gece ayrı 
gündüz ayrı yorulmadan 
hünerlerini sergileyen; 
Azerbaycan, Bulgaristan, 
Gaziantep, Artvin, Edirne, 

Antalya, Ankara, İstanbul, 
İzmir yörelerine ait Halk 
Oyunları Grupları ve Akçaabat 
Folklor Derneği ve yöresel 
gruplar ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Başkan 
Ekim konuşmasında, “Bu 
organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Desteğini esirgemeyen 
sponsor firmalarımıza ayrıca 
teşekkür ediyorum. Kültür, 
sanat, turizm ve spor şehri 
olan Akçaabat'ımızda, 
herkese örnek olacak bir 
festival gerçekleştirdik. Bizler 
bu göreve geldiğimiz günden 
beri hizmetin her türlüsüne 
talip olduğumuzu belirmiştik. 
Kültür sanat etkinliklerimiz de 
buna dahildir. İmkanlarımız 
ölçüsünde etkinliklerimize de 
devam edeceğiz. Her zaman 

vatandaşlarımızın refahını 
düşünüyoruz. 3 gün devam 
eden ve festival boyunca 
bizleri yalnız bırakmayan 
milletvekillerimize, geleneksel 
hale gelen festivalimizin 25 
yılında büyük emekleri olan 
Şefik Türkmen Başkanımıza, 

protokolün diğer üyelerine, 
festivalimizin spor müsabaka-
ları kısmında büyük emekleri 
olan Spor İşleri Müdürü Ahmet 
Murat Baş'a ve festivalimizin 
genel anlamda organize edil-
mesinde gece gündüz deme-
den gayret sarf eden Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürü 
Turhan Bektaşoğlu 
ve Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 
çalışanlarına, basın 
mensuplarına, ekip 
rehberlerine, kolluk 
kuvvetlerine, festiva-
limizin diğer işlerinde 
görev alan bütün ça-
lışanlarımıza, festiva-
limiz boyunca muhte-
şem performans 
gösteren sunucumuz 
Bülent Mumcu'ya ve 
Akçaabatlılara 
teşekkür ediyorum.” 
ifadelerine yer verdi. 

AKÇAABAT RENKLERE BÜRÜNDÜ, ŞENLENDİ
Akçaabat Belediyesi tarafından bu yıl 29.'su yapılan Uluslararası Akçaabat

Müzik ve Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli anlar yaşattı. 



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(

VAKFIKEBiR'DE SPOR COŞKUSU
SALONLARA SIĞMIYOR

KETAŞ'TA SATIŞIN DURDURULMASINA
ALACAKLILARDAN TEPKi

ÇOCUKLAR VE GENÇLER, AiLELERiYLE CAMiDE

KARADAĞ YAYLASINDA CAN PAZARI

> Vedat FURUNCU 7'de

> Abdulkadir AYNACİ 3'de

> 3'de

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

Vakfıkebir İlçesine bağlı Karadağ Yaylasında maganda mermisinin isabet ettiği 18 
yaşındaki Ali Kuleyin kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Vakfıkebir İlçesine 
bağlı Karadağ 

Yaylasında dün Pazar 
günü saat: 14.00 
sularında maganda 
mermisinin isabet etmesi 
üzerine acil bir şekilde 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine kaldırılan 
Ali Kuleyin (18), burada 
yapılan ilk müdahalenin 
ardından acilen ameliyata alındı. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi, Beyin ve 
Sinir Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Erdoğan Eroğlu tarafından başarılı bir 
operasyonla ameliyat edilen Ali 

Kuleyin'in boynuna isabet 
eden yorgun mermi 
saplandığı yerden çıkarıldı. 
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesinden olan Ali 
Kuleyin'in sağlık 
durumunun iyi olduğu ve 
herhangi bir hayati riskinin 
olmadığı öğrenildi. Genç 
kardeşimiz Ali Kuleyin'e 
geçmiş olsun dileklerimizi 

iletirken tüm vatandaşlarımızın daha 
dikkatli ve duyarlı olmaya davet 
ediyoruz. Bizim bir anlık eğlencemiz 
başkalarının canına mal olacağını 
unutmayalım. 

Vakfıkebir İlçesi 
Güney Köyü 

mevkiinde 
bulunan KETAŞ 

A.Ş.'nin satışının 
durdurulmasına 

tepki gösteren 
alacaklılar, 

“Fadime Abla 
parasını istiyor, 

Temel Amca 
parasını istiyor” 

dediler. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, "Ailece Camideyiz" projesi ile çocuklar, gençler ve aileleriyle camide buluştu.

Vakfıkebir Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünün organize ettiği yaz spor 
okullarında yüzlerce çocuk ve genç unutamayacakları günler yaşıyorlar.


