
YIL : 16           SAYI: 808

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 0.50 TL  (K.D.V. DAHİL)

BüyüklimanBüyükliman
Postası

23
AĞUSTOS

2019 CUMA

kebir
BETON

“KALİTEDE ÖNCÜ”

G
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV Bölgemizde 
İlk ve Tek 

“Milli Akaryakıtımız”
TÜRKİYE PETROLLERİ

Türkiye 
Petrolleri...
Üretimden 
dağıtıma

bizim 
akaryakıtımız.

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

C
V V

Y T KURT S GORT

Tel : 0462 841 62 61     Faks : 0462 841 63 61     Cep: 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Caddesi Esen Sok. No: 1 Kat :2  Vakfıkebir / TRABZON
e-mail : info@cksigorta.com                         web : www.cksigorta.com

ACENTELİĞİ

Terminal Karşısı  Tel : (0 462) 871 76 60  B E Ş İ K D Ü Z Ü

TOKULLARVAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Vakfıkebir’in İncisi

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00
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3 KUŞAKLIK TRABZONSPOR SEVGiSi GÜNLÜK 800 

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir İlçemizde yetişen iş dünyasının önemli isimlerinden Karadeniz ailesi 
(KEBİR SÜT), dededen toruna üç kuşaktır, Trabzonspor sevgisi ile büyüyor. 

Vakfıkebir Trafik Uygulama Noktasında "Kemerinden ses 
gelsin" projesi hakkında sürücü ve yolculara bilgi verildi.

HASTAYA HiZMET VERiYORLAR

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Polikliniği, yaz ayları olması 

münasebetiyle bölgede artan gurbetçi nüfus sayısı dolayısı ile 

yoğun bir çalışma kapasitesi ile bölgeye hizmet veriyor.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir Devlet Hastanesi 

Acil Polikliniği bölgenin 

göz bebeği durumunda.TEĞMEN AKGÜN YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe 
Jandarma 
Komutanı Bekir 
Gündüz'ün tayinin 
çıkması sonucu 
boşalan Vakfıkebir 
İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı görevine 
atanan Teğmen 
Safa Akgün göre-
vine başladı. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

Vakfıkebir, Tonya, Çarşıbaşı, 
Şalpazarı, Beşikdüzü, Eynesil, 

Çavuşlu, Görele ve Tirebolu 
ilçelerine kadar uzanan bölgeye 
hitap eden Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi, bölgenin göz bebeği 
olmaya devam ediyor. Yaz aylarında 
yaşanan gurbetçi akını dolayısı ile 
bu ilçelerdeki nüfus sayısının aşırı 
şekilde artış göstermesi sonucu 
yaşanan hasta yoğunluğuna 1 
pratisyen doktor 24 saat hizmet 
verirken bir aile hekimi de saat 20 ile 

24 saatleri arasında nöbet tutuyor. 
Günde 800 hastaya hizmet veren 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil 
Polikliniği bölgenin göz bebeği 
durumunda. Pazartesi günleri bin 
700 ile bin 800 hasta bakılan 
Hastane polikliniklerinde, diğer 
günler ise bu sayı 600'ün altına 
düşmüyor. Bunun yanı sıra hafta 
sonu da bölgede Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine karşı olan teveccühü 
karşılamak üzere ve özellikle de acil 
servisteki aşırı yoğunluğu azaltmak 

ve hafta sonları da bölge halkını 
hekimsiz bırakmamak için ana 
branşlarda; dâhiliye, pediatri, çocuk, 
genel cerrahi ve ortopedi dallarında 
olmak üzere cumartesi günleri saat 
9 ile 12 arasında poliklinik hizmetleri 
veriliyor. Hafta içi yoğunluktan dolayı 
hastaneye gelemeyen, ya da 
cumartesi günü bir acil vaka 
olduğunda uzman hekim bulamayan 
vatandaşlara hizmet sunulmaktadır. 
Aynı zamanda Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi bir devlet hastanesi 
olmasına rağmen özel hastaneleri 
aratmayacak kadar da modern 

cihazlarla donatılmış durumdadır.  
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
verilen bu hizmetlerin yanında hasta 
yakınlarının da doktorlara karşı 
duyarlı olmaları konusunda hassa-
siyet göstermelerini istiyoruz. Bir 
doktor günlük 100 ile 150 arasında 
hasta bakıyor. Ayrıca bu hastaların 
teşhis ve tedavisi ile ilgileniyorlar. 
Yoğunluktan dolayı doktorlarımızın 
da fiziken ve ruhen yorgun olacakla-
rını unutmayalım ve onlara karşı 
davranışlarımızda sakin olmayı, 
sükunet içerisinde sıramızı bekler-
ken hastamıza da moral verelim. 

“BU İŞE DUR DENMELİ”
Merdiven altı üretimleri sonlandırmak 
lazım…
Bu hafta yaşanan olay, Vakfıkebir'de 
merdiven altı üretilen tereyağı ile alakalı 
idi…
İnsanlar Vakfıkebir'e güvenerek aldıkları 
tereyağının içinde margarin, patates 
püresi gibi maddeler çıkıyor…
Bu insanlar; bu ürünleri yaparak ne 
kazanıyor?
Bu insanlar; öteki dünyada hesap 
vermeyecek mi?
Siz insanları kandırabilirsiniz amma Allah 
her şeyi görüyor…
İlçemizde tereyağı ürününü alınabilecek 
birkaç tane şirket var. Hepsi markalı, hepsi 
barkot numaralı…
En ufak bir hatada ürünün karşısında 
dururlar. En ufak bir hatada olmaz…
Hemen hemen her gün gıda denetimi 
geliyor bu şirketlere…
Amma merdiven altı üretim yapanlar, rahat 
rahat üretip satabiliyorlar…
Bu ürünlerin içinde ne var ne yok kimse 
bilmiyor. Bizim insanımızda bu ürünleri 
alarak ya yemek yapıyor ya da kahvaltıda 
kullanıyor…
Merdiven altı üretimleri daha fazla 
denetimlenmeli ki, bu tür olaylarla 
karşılaşılmasın…
Kanun gereği bu tür tereyağının etiket 
üzerine “Bitkisel Karışım” yazıp insanlara 
satış yapabiliyorlar…
Bu sağlıksız ürün olur. Bitkisel karışım 
dediğinde “Bitkisel” ifadesinden her şeyi 
anlayabiliyoruz…
İnsanların sağlığı bu kadar ucuz değil, 
insanların sağlığı ile bu kadar 
oynanmamalı, diye düşüyorum…
Belki bu yazıdan dolayı birileri bize kızıyor 
ama gerçekler var…
***********************
Yorgun mermi yüzünden bir can daha 
gitti…
Karadeniz insanı silahla atmayı çok sever 
ama atarken bazı kurallarında göz önünde 
bulundurulması gerekmekte. Bam güm 
ortalığa doğru atılan mermilerin çekirdeği 
nere ineceği belli değil. Havaya sıkılan o 
mermiler havada kalmıyor. O mermilerin 
çekirdeği illaki bir yere düşmekte. Ya bir 
evin veya işyerinin çatısına ya da bir 
insana…
Bayramlarda, düğünlerde, nişanlarda, 
asker eğlencelerinde çok sık rastlanılıyor. 
Bu konuda insanların biraz daha dikkatli 
olmaları gerekmektedir…
İnsan hayatı bu kadar ucuz değil…
Çok yakın bir zamanda yaylada gezintiye 
çıkan bir vatandaşımız, bu mermiler 
yüzünden hayatını kaybetmişti, bunun 
öncesinde Karadağ Yaylasında çalışan bir 
arkadaşın başına, o yorgun mermi isabet 
etmesinden dolayı yaralanmış ve bir diğer 
olay ise; aynı yerde bir aracın kaputunun 
üzerine iki adet mermi çekirdeği isabet 
etti. Çok kısa bir zaman içinde bu olaylar 
gerçekleşti…
***********************
“TAŞ YOĞUN BAKIMDA”
Beşikdüzü'lü meslektaşımız Gazeteci 
Muhammet Taş, İmperial Hastanesi yoğun 
bakım ünitesinde tedavisine devam 
ediliyor. İki yıldan beri beyin tümörü 
hastalığı ile mücadele eden Taş'ın, 
bilincinin kapalı olduğunu öğrendik…
Meslektaşımıza Yüce Allah'tan acil şifalar 
diliyoruz…

GÜNLÜK 800 HASTAYA HİZMET VERİYORLAR

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23

Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

3 KUŞAKLIK TRABZONSPOR SEVGiSi

Vakfıkebir İlçesinde yetişen ve 
Türkiye'nin markası haline gelen 

KEBİR SÜT ailesinin bütün bireyleri 
dededen toruna 3 kuşaktır 
Trabzonspor sevgisiyle büyüyorlar. 
Karadeniz ailesinin en büyükleri olan 
Hacı Avni Karadeniz, 85 yaşında 
olmasına rağmen gençlik yıllarındaki 
şevk ve heyecanla yine aynı hırs ile 
Trabzonspor sevgisi içinde maçlara 
giderek o heyecanı, o atmosferi, o 
havayı yerinde stat da teneffüs 
ederek yeni yetişen torunlara örnek 
oluyor. Hacı Avni Karadeniz ilerleyen 
yaşına rağmen çocuklarına ve 
torunlarına örnek olurken, gösterdiği 

spor aşkı ve Trabzonspor 
sevgisiyle 7 den 77'ye herkese 
örnek olacak nitelikte. Hacı Avni 
Karadeniz'in oğlu, Cemil 
Karadeniz ve torunları Yakup ve 
Yasin Karadeniz ile birlikte 
Trabzonspor-Sparta Prag maçına 
giderek o muhteşem atmosferi 
Akyazı Arenada hep birlikte 
yaşadılar. 
“TRABZONLU OLMAK 
BİR AYRICALIK, 
TRABZONSPORLU OLMAKSA 
GURURDUR”

Hacı Avni Karadeniz'in oğlu Cemil 
Karadeniz ise yaptığı açıklamada; 
Biz KEBİR SÜT ailesi olarak her 
zaman Trabzonspor'un yanında 
maddi manevi olarak yer aldık. 
Trabzonspor sevgisini bizler 
Babamızdan öğrendik. Bizlerde 
çocuklarımıza o sevgiyi aşıladık. 
Şimdi ise 3 kuşak Trabzonspor 
sevgisi ile maçlara hep birlikte 
gidiyoruz. Bundan sonraki 
dönemlerde bizim torunlarımız 
yetişiyor. Yani 4 kuşak olarak 
yetişen torunlarımıza da 
Trabzonspor sevgisini aşılayarak 

onlarında büyük dedelerini örnek 
almalarını sağlamak istiyoruz. Bir 
Trabzonsporlu taraftar olarak tüm 
taraftarlarımıza şunları söylemek 
isterim. Trabzonspor'un lisanslı 
ürünlerini satın alarak ve maçlara 
giderek bu büyük takımı daha da 
güçlü yapmalıyız. Her ne olursa 

olsun centilmence takımımızı 
destekleyelim ve 
Trabzonspor'umuza sahip çıkalım. 
Başka Trabzonspor yok.  Haliyle 
“Trabzon Türkiye'nin kalbi olduğuna 
göre, unutmayalım ki! Trabzonlu 
olmak bir ayrıcalık, Trabzonsporlu 
olmaksa gururdur.” Dedi.

K Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı AAhmet Uzun ve yönetim kurulu 
üyeleri Vakfıkebir ilçesine yeni atanan 
ilçe jandarma komutanı Teğmen Safa 
Akgün'e nezaket ziyaretinde bulundular. 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun hoş geldin ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamada; İlçe Jandarma 
Komutanlığının çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini ve çalışmaları çok başarılı 
bulduklarını belirterek, "İlçe Emniyet 
Müdürlüğümüz gibi sizlerde İlçe 
Jandarma Komutanlığı olarak çok 
başarılı işler yapıyorsunuz. 
Çalışmalarınızı da takdirle karşılıyoruz. 
Emniyet güçlerimizin başarılı çalışmaları 
halkımıza güven vermekte olduğunu da 
bilmenizi isterim. İlçemiz bölgenin 
ekonomik ve nüfus olarak en güçlü ilçesi 

olması nedeniyle devamlı artan nüfusu 
ile birlikte hızla büyümeye devam 
etmektedir. Sizlerin özverili 
çalışmalarınız sayesinde diğer bölgelere 
baktığımızda ilçemiz çok huzurlu bir kent 
olduğunu görüyoruz. Bunda da en büyük 
pay güvenlik güçlerimizindir. Başarılı 
çalışmalarınız nedeniyle huzur ve güven 
ortamı meydana getirmenizden dolayı 
İlçe Jandarma Komutanı olarak şahsınızı 
ve tüm ekibinizi kutluyor, başarılarınızın 
ayni şekilde devam edeceğine 
inanıyorum. Ayrıca ilçemizdeki yeni 
görevinizde sizlere başarılar diliyoruz" 
dedi. Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı 
Teğmen Safa Akgün ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçe 
başkanı Ahmet Uzun ve yönetim 
kuruluna teşekkür etti.

KOMUTANI ZiYARET ETTiLER
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İçişleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 

Trabzon Vali Yardımcısı Nusret 
Şahin ile Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Trafik Uygulama 
Noktasında denetim yaptılar. 
İçişleri Bakanlığı tarafından 

başlatılan ve Kurban Bayramı 
tatilindeki trafik kazalarında can 
kaybı olmamasını amaçlayan 
"Kemerinden ses gelsin" projesi 
hakkında sürücü ve yolculara 
bilgi verildi. Vatandaşlarımızın 
gidecekleri yerlere güvenle 
ulaşabilmeleri ve tatillerini 

huzur ortamında geçirebilmeleri 
için güvenlik tedbirleri 
arttırılarak uyarılar ve önlemler 
alındı. Kontrol noktasında 24 
saat esasına göre yoğun bir 
şekilde asayiş, trafik denetleme 
ve kontroller yapılıyor. Kurban 
Bayramı'nda artan trafik 

güvenliğine dikkat çekmek 
amacıyla İçişleri Bakanlığı 
tarafından başlatılan “Kemerin 
Ses Getirsin” kampanyasına 
destek vermek için yol kontrol 
uygulama noktasını ziyaret 
ederek, vatandaşlara emniyet 
kemeri takmaları konusunda 

uyarılarda bulunuldu. Kontrol 
noktasında durdurulan sürücü 
ve yolculara trafik işaret ve 
kurallarına uymaları ve emniyet 
kemeri takmaları yönünde 
çeşitli uyarılarda bulunan 
İçişleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 
sürücü ve yolcuların Kurban 
Bayramını kutladı.  Sürücülerin 
trafik kurallarına uyma 
noktasında daha dikkatli olması 
gerektiğini belirten 
Erdil,:"Bakanlığımızda bu yıl 
'Hayatı Korumak İçin 
Kemerinden Ses Gelsin 
'kampanyası başlatıldı. Sayın 
Bakanımız, hem bakanlık üst 
yönetimimiz biz ve tüm görevli 
arkadaşlarımız değişik yollarda, 
noktalarda trafik denetimlerini 
çok sık bir şekilde yapıyorlar. 

Bizlerde buna nezaret ediyoruz. 
Bu bayramımızın bayram 
tadında geçmesi, hiç kimsenin 
nahoş bir olay yaşamaması, 
bırakın can kaybını en ufak 
yaralanma ve can kaybı 
yaşanmaması için elimizden 
geleni yapıyoruz. Bugünde 
Vakfıkebir ilçesi uygulama 
noktasında hem trafikte 
seyreden vatandaşlarımız ve 
yolcu otobüslerindeki 
vatandaşlarımızla bayramlaştık. 
Şoför arkadaşlarımızı ve araçta 
seyahat eden diğer 
yolcularımızı dikkatli olmaları 
için telkinde bulunduk ve 
bayramlaştık. İnşallah bu 
bayram kazasız, belasız ve can 
kaybının olmadığı bir bayram 
olur temennisinde bulunuyo-
rum." İfadelerini kullandı.

VAKFIKEBiR TRAFiK UYGULAMA
NOKTASINDA DENETiM

Bölgemizde bir ay içerisinde 
maganda kurşunları ile 

ölüm ve yaralanmalar meydana 
geldi. Bazen ateş açılırken 
silahın nasıl tutulduğu dahi 
yaşam ile ölüm arasındaki farkı 
belirleyebiliyor.
 “MAGANDA MERMİSİ 
SONUCU BÖLGEMİZDE 
YAŞANAN OLAYLAR”
Son bir ay içinde bölgemizde 
yaşanan magandaların 
silahlarından çıkan yorgun 
mermi olaylarında, Vakfıkebir 
İlçesi Karadağ yaylasında 18 
yaşındaki Ali Kuleyin 
kafasından yaralanırken, 
Oğuzhan Haliloğlu'na ait aracın 
ön kaputuna 2 mermi isabet 
etmişti. Ayrıca bir başka olayda 
Tonya ilçesinin Şarlı 
Yaylası'nda meydana geldi. 
Yaylada gezintiye çıkan 86 
yaşındaki Sabri Baştan'a 

yorgun mermi isabet etmesi 
sonucu yaşamını kaybetmişti. 
Akçaabat ilçesinde meydana 
gelen olayda, kimliği henüz 
belirlenemeyen bir magandanın 
silahından çıkan kurşun, Yeni 
Mahalle'de Hal Kavşağı'ndaki 
trafik ışıklarında bekleyen bir 

aracın tavanını delerek içeri 
girdi. Çıkan gürültüyle birlikte 
neye uğradığını şaşıran araç 
sürücüsü O.Y. (30), can havliyle 
kendini aracın dışına attı. 
Aracının tavanını kontrol eden 
sürücü, tavana isabet eden bir 
tabanca mermisi olduğunu fark 
etti.  Öte yandan, Şalpazarı 
ilçesi Eskala Yaylası'nda 
meydana gelen olayda, 15 
yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi 
Burak Yamaç maganda 
kurşunun hedefi olmuştu. Tatil 
için geldiği yaylada arkadaşları 
ile oyun oynarken nereden 
geldiği belli olmayan maganda 
kurşunun sağ gözüne isabet 
etmesiyle bir anda kanlar 
içerisinde yere yığılan Yamaç, 
hastanede yapılan 

müdahalelere rağmen sağ 
gözünün görme yetisini 
kaybetmişti.
KUTLAMALARDA HAVAYA 
ATEŞ AÇILMASI GELENEĞİ 
TARTIŞILIYOR
Karadeniz Bölgesi'nde, Kurban 
Bayramı tatili nedeniyle ve 
fındık toplamak için gelen 
gurbetçiler mesire alanlarını 
doldurdu.  Eşsiz doğasıyla, 
özellikle yaylarıyla dikkat çeken 
Karadeniz Bölgesi tatil 
planlaması yapanlar kent 
merkezlerinden kaçarak 
yaylaları tercih ettiler. Son 
dönemlerde yapılan yatırımlarla 
yayla yollarının düzgün olması 
yerli halkın ve gurbetçilerin 
yaylaların akınına uğramasına 
neden oldu. Yaylacılar ise 
yaylalarda rast gele silah 
atılmasından rahatsız oluyoruz 
diye sitem ediyorlar. Artık bu 
maganda mermilerinin bir son 
bulması gerekiyor. Birilerinin 
neşesi ve zevki bir başkasının 
hayatına neden olmasın. 
Birilerinin silahla yaptığı 
eğlence bir başka ailenin 
faciası olmasın. Gelin birlikte 
sağ duyulu davranarak silahla 
havaya atmak zevkinden vaz 
gecelim. Yaz tatili döneminde 
bölgemizde bulunan 
gurbetçilerin yaylalardaki piknik 
alanlarına akın etmektedirler. 

Haliyle yaylalarımızda yoğun 
bir kalabalık yaşanmaktadır. 
Havaya sıkılan her merminin bir 
de geri dönüşü olacağını 
unutmayalım. Herkesin 
sağduyulu bir şekilde piknik 
yapıp şehre dönmelerini 

istiyoruz. Ayrıca düğün, nişan, 
asker uğurlamaları gibi 
eğlencelerde de silahla havaya 
ateş etmek halk arasında panik 
ve korkuya sebep oluyor.  Bizim 
eğlencemiz başkalarının 
cenaze törenine dönüşmesin. 

BEŞİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞINA ŞAKİR ÖNER ÖZTÜRK ATANDI
C

umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi 
Gazete'de yayımlanan 2019 

yılı Mülki İdare Amirleri Atama 
Kararnamesi kapsamında Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Bafra 
Kaymakamlığına atanırken 
Beşikdüzü Kaymakamlığı görevine 
de Mardin Artuklu Kaymakamı Şakir 
Öner Öztürk atandı. Kararname ile 
403 mülki idare amirinin görev yerleri 
değiştirildi. İçişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki 
İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 
bulundukları yerlerde görev 
sürelerini tamamlayan veya hizmet 
ve mazeretleri gereğince kararname 
kapsamına alınan 403 mülki idare 
amirinin görev yerlerinin liyakat ve 

kıdemleri dikkate alınarak 
değiştirildiği belirtildi. Kararnameye 
göre; Trabzon-Beşikdüzü 
Kaymakamlığı görevine atanan 
Mardin Artuklu Kaymakamı Şakir 
Öner Öztürk; 1980 yılında Tokat – 
Niksar' da doğdu. İlk ve Orta 
eğitimini Niksar'da, Lise eğitimini ise 
İstanbul'da tamamladı. 2003 yılında 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun oldu. 2005 
yılında başlamış olduğu Mülki İdare 
Amirliği mesleğinde sırasıyla; Tokat 
Kaymakam Adaylığı, Samsun 
Asarcık ve Salıpazarı Kaymakam 
Vekilliği, Tokat Almus Kaymakam 
Vekilliği yaptı. Daha sonra bir yıl 
süreyle İngiltere'de yurt dışı eğitimi 

gördü. 2008 yılında İçişleri Bakanlığı 
92. dönem Kaymakamlık Kursunu 
üstün başarılı dereceyle tamamladı. 
Bugüne kadar sırasıyla Denizli – 
Beyağaç, Aksaray – Gülağaç, Bingöl 
– Kığı, Artvin – Borçka ilçelerinde 
kaymakamlık yaptı. 28 Haziran 2015 
tarih ve 29400 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2015/398 
sayılı müşterek kararname ile 
Mardin İli Artuklu İlçesi Kaymakam-
lığına atandı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi 
Gazete'de yayımlanan 2019 yılı 
Mülki İdare Amirleri Atama Kararna-
mesi ile Beşikdüzü Kaymakamlığı 
görevine atanan Şakir Öner Öztürk, 
evli ve iki çocuk babası olup iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.

"Kemerinden ses gelsin" projesi hakkında sürücü ve yolculara bilgi verildi.

HALK ARASINDA YORGUN MERMİ PANİĞİ
HAVAYA SIKILAN MERMİ

DÜŞERKEN CAN ALABİLİYOR



Büyükliman
Postası İLAN - YORUM4 23.08.2019

Osman KOYUNCU

llah'ın celali ve cemali isimleri vardır. AMesela, Kahhar, Cebbar, 

Muntekim(intikam alan), Kebir, 

Mütekebbir, Azim, Cebbar gibi azamet, 

ulviyet, büyüklük, azap, korku ve heybet 

ifade eden isimler Allah'ın Celali 

isimleridir. Rahman, Kerim, Selam, gaffar, 

Rezzak, Latif, Halim, Tevvab gibi rahmet, 

şefkat, mağfiret, bağışlamak gibi lütuf ve 

ümit ifade eden isimleri Allah'ın Cemali 

isimleridir.  Bu isimlerden başka ve 

Allah'tan gayrısına verilmeyen ve yalnız 

O'nun Zatına ait olan iki büyük ismi 

vardır. Bunlarda Allah ve Rahman 

isimleridir, İsra 110.  Allah'ın Zat'ının ne 

olduğunu bilmiyoruz ve O'nun sonsuz bir 

Nur olduğuna inanıyoruz. Allah'ın zatını 

düşünülemeyiz ancak yarattığı şeylere 

bakarak kendisini tanıyabiliriz.  Onun için 

kâinat ve tüm yaratıkları bir ayinedir, o 

ayinde Allah kendi Cemali ve Celali 

görünüyor.  Yani sonsuz olan Allah'ın 

sonsuz isimleri ve sıfatları vardır bunları 

ne kadar fazla bilirsek Allah'ı o kadar 

fazla tanımış oluruz.  Fen bilimlerinden 

her biri Allah'ın bir ismidir. Tıp ilmi O'nun 

Şafi ismidir, elbette tıp ilmini en iyi bilen 

Allah'ın Şafi ismini de en iyi bilendir vs. 

Rahman'da, O sonsuz Nur olan Allah'ın, 

maddi ve manevi âlemdeki yani 

gördüğümüz ve göremediğimiz âlemdeki 

sonsuz tecellilerine yani yarattıklarına 

Rahmet diyoruz. Allah'ın yarattığı her şey, 

ya doğrudan veya dolaylı şekilde yani 

neticeleri itibari ile rahmettir.  Allah 

şeytani yarattı bu şer gibi görülebilir 

fakat iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı 

ayırmamıza neden olduğundan yani 

imtihan sırrı için yaratıldığından elbette 

rahmettir. 

  Kayyumiyet ise Allah'ın büyük  isimlerindendir. Bütün mahlûkatın bu 

kadar hızlı ve mükemmel şekilde 

değişmesine karşılık, mahlûkat aslının 

bozmadan yenilenerek değişiyor. Bir saray 

düşünün, usta bazı bölümlerini zamana, 

modaya veya içinde oturan insanların 

keyiflerine göre, içindekileri rahatsız 

etmeden mükemmel bir şekilde sarayın 

taşlarını ve kısımlarını değiştiğini 

düşünün.  Allah'ta, bu kâinatta 

dünyamızdan binlerce defa büyük 

topaçtan daha hızlı dönen milyarlarca 

gök cisimlerin olgunlaştırıp belli süre 

yaşattıktan sonra tekrar öldürüyor ve o 

ölü cisimlerden daha mükemmel 

milyarlarca yeni cisimler yaratıyor. 

Kâinatın misali ve çekirdeği olan insanın 

simasını değiştirmeden senede iki defa 

insanın temel taşı olan bütün hücrelerini 

yeniliyor fakat insan kendi özelliklerini 

kaybetmiyor. Kısaca kâinat ve içindekiler 

Allah'ın Kayyumiyet i ile ayakta dururlar 

ve bütün bunlar insanın Kayyumiyetine 

bağlıdır ve insanın O büyük Kayyum 'un 

kurallarına uyması ile doğru orantılıdır. 

    Vahdaniyet ise, sonsuz Nur olan Allah  ile O, sonsuz Nur'un sonsuz tecellisi olan 

Rahman'ın makro yani büyük kâinattaki 

tecellisidir. Ehadiyet ise, sonsuz Nur olan 

Allah ile O sonsuz Nur'un mikro âlemdeki 

mesela insandaki tecellisidir. Güneş 

Vahdaniyeti temsil ederse, su damlasında 

veya kar zerresinde yansıyan güneşin aksi 

ise Ehadiyet i temsil eder. 

  Bütün kâinatta tecelli eden  Kayyumiyetin cilvesi, çok geniş manada 

Vahdaniyet ve Celal noktasında görüldüğü 

gibi, kâinatın merkezi çekirdeği ve meyvesi 

olan insanda dahi Kayyumiyetin cilvesi 

küçük ölçekte fakat en mükemmel şekilde 

Ehadiyet ve Cemal noktasında görünür. 

Kâinat Kayyumiyet ile ayakta durduğu 

gibi kâinatın Kayyumiyet i de insana bağlı 

olduğundan ve bütün kâinat insan için 

yaratıldığından, kâinatın Kayyumiyet i bir 

nevi insanın Kayyumiyetine bağlıdır 

denebilir. Bunun için insanı diğer 

varlıklardan ayırıp ona ene vererek bir 

nevi kâinatta tasarruf yetkisi vermiştir. 

Bundan dolayı insanın görevi büyük 

mükâfatı de büyük cezası da büyük 

olacaktır. Onun için bir insanı öldürmek 

tüm insanlığı öldürmek gibidir denmiş. 

ALLAH'IN KÂİNATTAKİ KAYYUMİYET TECELLİSİ
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KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM, 

BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vakfıkebir İlçe Mahalle Yolları Sanat Yapıları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/380678
1-İdarenin
a) Adresi  :Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası :4623341211 - 4623341872
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@trabzon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1342,35 m³ duvar temel kazısı, 2011,55 m³ taş duvar, 109,04 m³ menfez 
betonu, menfez kazıları ve demirleri, 3,904 ton korkuluk ve korkuluk boyası, 460 m² derz.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Vakfıkebir İlçe Mahalle Yolları 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası /Yol Yapım 
Bakım ve Onar ım Dai res i  Başkanl ığ ı  R ize Caddes i  No:66 Yal ıncak Mahal les i 
61000/ORTAHİSAR/TRABZON 
b) Tarihi ve saati  : 11.09.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) ALTYAPI/  V  Grup işler Benzer iş olarak 
kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait Mezuniyet Belgeleri/ Diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere 
denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası /Yol 
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 204 ve 214 Nolu Odalar ) Rize Caddesi No:66 Yalıncak 
Mahallesi 61000/ORTAHİSAR/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

 Dosya No  Taşınmaz  Ada - Parsel 
Kamulaştırılan 

Alan
 Malikler

2019/480 Trabzon ili 
Vakfıkebir ilçesi
Sinanlı Mah.

123 ada 2 parsel 4.392,99 m²'lik

 Yukarıda ada ve parseli belirtilen taşınmaza yönelik olarak davacı Trabzon TEİAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 
ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde 
tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine 
müteakip taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, 
konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 
gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden 
itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 
Kamulaştırma Kanunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ 
olunur.
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Emine Köse- Esra Köse- 
Esra Anıl- Hava Bektaş- 
İbrahim Köse- Mustafa Köse

V
akfıkebir ilçesi nüfusuna 
kayıtlı Zeynep Nur 
Bahadır, ilçede yetişen 

ve önemli görevlerde bulunan 
şahsiyetlerin arasına girerek 
önemli bir başarıya imza attı. 
Bahadır girdiği sınavlardan 
başarılı sonuçlar alarak 
Türkiye'nin önemli 
kurumlarından biri olan “RTÜK” 
Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu Uzman Yardımcısı 
olarak göreve başladı.
Zeynep Nur Bahadır kimdir?
Vakfıkebir Nüfusuna kayıtlı 
olan Bahadır, 1995 yılında 
Trabzon da doğdu. İlk Okulu 
Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulunda 
okudu. Vakfıkebir Cumhuriyet 
Ortaokulunu bitirdi. Liseyi, 

Beşikdüzü Anadolu Öğretmen 
Lisesinde tamamladı. 2013 
yılında Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Elektronik 
Haberleşme İngilizce 

bölümünü kazandı.  2018 
yılında buradan mezun oldu. 
Girdiği sınavlarda üstün başarı 
göstererek Radyo ve 
Televizyon üst kurulu uzman 
yardımcılığını kazandı ve 
orada göreve başladı. Ayrıca 
Gebze TÜBİTAK sınavını 
kazanmasına rağmen tercihi şu 
anlık ” RTÜK” Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulundan 
yana kullanmıştır. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi 
personellerinden Ahmet 
Bahadır'ın kızı olan Zeynep 
Nur Bahadır'a “RTÜK” Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulunda 
Uzman Yardımcı olarak 
başladığı görevinde başarılar 
diliyoruz.

BAHADIR RTÜK'E ATANDI

İ
zmit Gölcük Dershanesi 
çalışanlarından ve emekli 
olduktan sonra İzmit'e 

yerleşen Vakfıkebir Yalıköy 
nüfusuna kayıtlı Bahattin 
Fidaye(75), 18.08.2019 Pazar 
günü akşam saatlerinde, rutin 
gezintisini yapmak için evden 
çıktıktan bir süre sonra 
geçirdiği kalp krizi sonucu yol 
kenarındaki komşusuna ait 
fındık bahçesinde yaşamını 
yitirdi. Olay; bugün 19.08.2019 
öğle saatlerine doğru fındıklık 
sahibinin, fındık toplamak 
üzere fındıklığa gelişi ile ortaya 

çıktı. Bahattin Fidaye'nin 
cenazesi ile karşılaşan fındıklık 
sahibi, Jandarma ve 112 
ekiplerini aradı. Olay yerine 
gelen 112 ekipleri ve jandarma 

yaptıkları 
inceleme sonucu 
Bahattin 
Fidaye'nin, 
yaklaşık 20 saat 
önce ölmüş 
olduğunu ifade 
ettiler. Sadece 
yaz mevsimle-

rinde birkaç aylığına Yalıköy 
Mahallesine gelen ve yalnız 
yaşayan Bahattin Fidaye'nin 
cenazesi defnedilmek üzere 
yapılan soruşturmanın 
ardından Kocaeli/İzmit iline 
gönderilecektir. 

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kocaeli/İzmit ilinde ikamet eden Bahattin Fidaye,  Vakfıkebir Yalı 
Mahallesindeki bir arkadaşın fındık bahçesinde ölü bulundu.



Büyükliman
Postası 5 23.08.2019

Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - İLAN - HABER

TEĞMEN AKGÜN YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
V

akfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı Bekir 
Gündüz'ün bu yılki Milli 

Savunma Bakanlığının 
personel atama döneminde 
Diyarbakır iline tayini çıkmıştı. 
Bu vesile ile boş kalan 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı görevine Ağrı 
3.Jandarma Komando Alay 
Komutanlığı'nda Komando 
Bölük Komutanı olarak görev 
yapan J.Teğmen Safa Akgün 
atanarak ilçedeki yeni görevine 
başladı. Görevine başlayan 
Teğmen Safa Akgün'e yeni 
görev yeri olan Vakfıkebir de 
başarılar dişliyoruz. 
TEĞMEN SAFA AKGÜN 
KİMDİR?
J.Teğmen Safa Akgün; 1990 

yılında Kahramanmaraş'da 
dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul 
ve Lise öğrenimini aynı ilde 
tamamladı. 2009 yılında 
Jandarma Astsubay Meslek 

Yüksek Okulundan mezun 
oldu. J.Teğmen Safa Akgün 
sırasıyla 2009- 2011 yılları 
arasında İstanbul da, 2011-
2014 yılları arasında Elazığ da, 
2014-2016 yılları arasında 
Hatay İlinde görev yaptı. 2017 
yılında Subay Eğitim Merkezi'ni 
başarıyla tamamlayan 
J.Teğmen Safa Akgün, 2017-
2019 yılları arasında Ağrı 
3.Jandarma Komando Alay 
Komutanlığı'nda Komando 
Bölük Komutanı olarak 
görevine devam etmekte iken, 
Milli Savunma Bakanlığının 
2019 yılı tayin döneminde 
ataması Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanı olarak 
yapıldı ve yeni görevine 
başladı.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1040322

T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA  İLANI

 Dosya No  Taşınmaz  Ada -
 Parsel 

Kamulaştırılan 
Alan

 Malikler

2019/482 Trabzon ili 
Çarşıbaşı ilçesi
Erenköy Mah.

104 ada
6 parsel

70,50 m²'lik

 Yukarıda ada ve parseli belirtilen taşınmaza yönelik olarak davacı Trabzon TEİAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 
ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde 
tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine 
müteakip taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, 
konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 
gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden 
itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 
Kamulaştırma Kanunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ 
olunur.

Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'a hamd ve senâ, O'nun kutlu 
elçisine salât ve selâm olsun!

 Alemlerin Rabbi olan Allah (cc), 
insan nevini hürmete layık bir varlık 
olarak yaratmış,(1) bu itibarına yaraşır 
özgürlük alanları belirlemiştir. Tam 
manasıyla mutlu bir yaşam ve ebedi 
bahtiyarlık yalnızca bütün varlığın 
sahibi olan Allah'ın istediği gibi 
söylemekle ve yapıp etmekle 
gerçekleşebilir.(2) Gerçekte rûhun ve 
bedenin özgürlüğü de buradadır.(3) 
Bununla birlikte mutluluğu 
getireceğinden kuşku duyulmayan bu 
çağrıya icabet etmek de kişinin isteğine 
bırakılmıştır. Bu bakımdan dinin, aklın, 
neslin, malın ve canın her türlü tecavüze 
karşı korunması ve bu değerlerin 
yaşatılması için verilen mücadele kutsal 
sayılmıştır.

 İnsan onurunu rencide eden, yok 
sayan uygulamalar insanlık tarihi kadar 
eskidir. Kişisel menfaatlerin çatışmasıyla 
başlayan hakkı ve haddi tecavüz 
ameliyesi, ırkçı, mezhepsel, dinsel ve 
benzeri örgütlenmelerle yerküreyi 
cehenneme çevirmiştir. Hepimizin 
hafızasında canlılığını muhafaza eden 
İslâm'ın kökleşip filizlenmesine vesile 
olan Bedir, Uhud ve Hendek 
muharebeleri, yukarıda sözü edilen 
özgürlüklerin korunmasına müteveccih 
vukû bulmuştur. Çünkü insan fıtratının 
özünü teşkil eden özgürlük, dini 
yükümlülüklerin de esası durumundadır. 
Meşrû eğilimlerini tercih etmesi için 
kesinlikle eğitilmeye muhtaç olmakla 
birlikte müdahale ve baskıya konu 
edilmesi insan onurunu yok eder. 
Mekke'de dini tercihler dahil insanca 
yaşama imkanından mahrum olan ilk 
Müslümanların, ana yurtlarını terk 
ederek temel haklarını kullanabilecekleri 
Medine'ye hicret etmeleri, hakkı ve 
adaleti topluma egemen kılmak içindi. 
Esasında kutlu elçilerin davası da buydu.

 Yakın tarihimizde de egemen 
güçler cennet vatanımızda, 
özgürlüklerimize kastetmiş, yer altı ve 
yer üstü bütün kaynaklarımızı 
sömürerek geleceğimizi yok etmek, 
umutlarımızı ve imkanlarımızı 
sömürmek istemiştir. Allah'ın adını 
yüceltmek isteyenlerle buna şiddetle 
karşı çıkanların yani hak ile bâtılın o 
dönemdeki mücadelesinin bizâtihî 
kendisi olan İstiklâl muharebeleri, 
vatanımızda huzur ve refah içerisinde 
yaşama gayesiyle Allah rızasına 
müteveccih gerçekleştirilmiştir. Bu 
sebeple "Allah yolunda öldürülenlere 
ölüler demeyin..."(4) ikazıyla Allah'ın 
mülkü olan yeryüzünde, tasarrufun da 
O'na ait olması için çalışanın Allah 
katındaki değerine atıfta 
bulunulmuştur.  Vatan savunması 
uğruna ölenlere büyük mükâfat vaat 

edilmesi, savaştan kaçanlara da aynı 
ağırlıkta ceza öngörülmesi, bu 
mücadelenin görünen kısmıyla savaş 
olarak adlandırılmasının ötesinde, 
gayeye yönelik değerlendirme yapılması-
nı zorunlu kılar. Gayesi Allah rızası ol-
mayan her davranış, sevaptan mahrum 
kaldığı gibi günah da bulanmış olur.

 Bu değerlendirme tarzıyla asırlar 
evvel ilk Müslümanların müşriklere karşı 
vermiş olduğu ölüm kalım mücadelesi, 
aynı zamanda tevhid mücadelesi idi. O 
zaman Allah Resulü (sav), yakarışında, 
savaşın kaybedilmesi durumunda Allah'a 
kullukta bulunacak kimsenin 
kalmayacağını ifade etmişti. Aynı durum 
ecdadımızın ağır kayıplar verdiği 
bağımsızlık mücadelesinde ortaya 
çıkmış, Merhum Milli Şairimiz Akif, Hz. 
Peygamber (sav)'in bu sözlerine atıfta 
bulunmuştur. Öyle ki, istiklâl 
mücadelesinde yaşananların vahâmetini 
anlatırken, Bedir cengaverlerinin ancak 
İstiklâl Harbi'nde düşmana karşı 
koyanlar kadar yüce olabileceğini dile 
getirerek tarihsel izdüşüme işaret 
etmiştir.

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın İslâm 
diyârı olmasında, Ağustos 1071 en 
önemli kilometre taşıdır. Ağustos 1922 
de, bu toprakların düşmana ve bâtıla 
kapandığını belgeleyen önemli belgedir. 
Bu nedenle yârının inşası, tarih 
bilincinin yerleşip kökleşmesi ve geçmişin 
hatalarından ders çıkarılması ile imkan 
bulabilir. İbadetlerdeki taklit dahil 
hiçbir şekilde bilinçsizce başkalarının 
yaptığını aynıyla yapmayı tasvip 
etmeyen İslâm, hayatın her alanında 
ilkelerle hareket edilmesini doğru bulur.

 Bir vesile nice zorluklara 
katlanarak düşmana karşı zafer 
kazanan; Malazgirt Meydan 
Muharebesi, Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi ve bu minvalde bil fiil 
vatanın her karışında kanı, teri ve emeği 
bulunan, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere; cesaret ve 
gayretleriyle öne çıkan Nene Hâtun, 
Sütçü İmam, Halide Edip, Denizli 
Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, Afyon 
Müftüsü Hüseyin Efendi, İstiklâl Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy ve daha nice adları 
bilinmeyen, kanlarıyla tarih yazan vefâ 
timsali erkeklerimizi ve cefânın zirvesi 
kadınlarımızı, nihayet İslam'ın 
bidâyetinden bugüne kadar gelmesinde 
emeği geçen bütün şehit, gazi ve 
kahramanları minnet, duâ ve rahmetle 
anıyor, ebedî âlemde bahtiyarlık 
diliyorum. Kadir Mevlâ aziz şühedâya 
rahmet eylesin.
Duâlarda buluşmak dileğiyle.
---------------------------------------
(

ZAFERLERİMİZ ; ECDÂDIN HAK MÜCADELESİ

1) 17/İsra, 70
(2) 51/Zariyat, 56
(3) 13/Rad, 28; 9/Tevbe, 23, 24
(4) 2/Bakara, 154; Al-i İmran, 169, 170; 9/Tevbe, 111; 
Saff, 10, 11, 12;2/Bakara, 190; Buhari, Cihad, 6

Ahmet Karaosman- Ahmet Kolay-
Asiye Kolaylı-Asiye Türk- Ayşe 
Dokuzparmak- Ayşe Tosun- Eyup 
Kolay-Fatma Kolay-Mustafa Kolay-
Harun Kolay- İdris Karaosman- İsmail 
Hakkı Kolay-Melahat Türker- Mustafa 
Kolay- Mustafa Kolay-Nagihan Turgut-
Nuren Günaydın-Özay Kolay-Perihan 
Baş-Ramazan Kolay- Refiye Kolaylı- 
Refiye Şimşak-Ümmühan Kolay-
Emine Kuzu-Ayşe Köse-Emine Tosun-
Mehmet Karaosman-Ayşe Gökalp-
Bekir Kolay-Emine Aydın

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Hafız 
Hasan Kaan Kur'an 

Kursu Yöneticisi Seyfullah 
Hacıfettahoğlu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından açılan 
Görevde Yükselme Sınavını 
kazanarak münhal bulunan 
Iğdır Müftülüğü Din Hizmetleri 
ve Eğitimi Şube Müdürlüğü 
görevine atandı. 1984 
Vakfıkebir doğumlu olan 
Seyfullah Hacıfettahoğlu, 
ilköğrenimini ilçeye bağlı Ballı 
ilkokulunda, ortaokulu 
Gümüşhane İmam Hatip 
Okulu'nda, liseyi ise 2001 
yılında Trabzon İmam Hatip 
Lisesi'nde tamamladı. Lise 
eğitiminden sonra İstanbul'da 
hafızlık eğitimini tamamlayan 
Hacıfettahoğlu, 2005 yılında 
Bolu'ya imam hatip olarak 
atandı. 2008 yılında Anadolu 
Üniversitesi Kamu Yönetimini, 
2010 yılında Açıköğretim 
İlahiyat Önlisans eğitimini 
tamamlayan Hacıfettahoğlu, 

2013 yılında ise Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'nden mezun oldu.  
2009 yılında askerliğini Ankara 
Etimesgut'ta kısa dönem olarak 
tamamlayan Hacıfettahoğlu, 
2010 yılında Bolu Diyanet 
Eğitim Merkezi'nde Tashih-i 
Huruf kursunu tamamladı. 
Sırasıyla Trabzon Merkez 
Faroz Yalı Camii'nde Müezzin 
Kayyım, Boztepe Gözaçan 
Camii'nde Uzman İmam Hatip, 
Şalpazarı Sütpınar Kur'an 
Kursu ile Vakfıkebir Hafız 

Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda 
ise yönetici olarak görev yaptı. 
İstanbul ve Trabzon'da Hüsn-i 
Hat dersleri de alan Hacıfettah-
oğlu halen Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi'nde 
Yüksek Lisans Eğitimine devam 
ediyor. Hacıfettahoğlu, son 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından yapılan Görevde 
Yükselme Sınavını kazanarak 
Iğdır Müftülüğü'ne Din 
Hizmetleri ve Eğitimi Şube 
Müdürü olarak atandı. 
VAKFIKEBİR'DEKİ 
GÖREVİNE VEDA ETTİ
Seyfullah Hacıfettahoğlu, Hafız 
Hasan Kaan Eğitim Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından Kursta çalı-
şanlarla beraber düzenlenen 
veda programıyla buradaki gö-
revine veda etti. Iğdır Müftülü-
ğü'ne Din Hizmetleri ve Eğitimi 
Şube Müdürü olarak atanan 
Seyfullah Hacıfettahoğlu'na 
hayırlı olsun temennisiyle yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

IĞDIR MÜFTÜLÜĞÜ'NE 
ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI
Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu Yöneticisi Seyfullah Hacıfettahoğlu, 
Iğdır Müftülüğü'ne Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü olarak atandı.

akfıkebir İlçesi İlyaslı VMahallesinden merhum 
Murat Altın'ın eşi Fatma Altın 
(90), yıllardır yatağa bağlı 
olarak yaşam mücadelesini 
sürdürüyordu.  20 Ağustos 
2019 günü vefat eden merhu-
me Fatma teyzenin cenazesi 21 
Ağustos 2019 Çarşamba günü 
öğlen namazına müteakip Vak-
fıkebir ilçesi İlyaslı Mahallesi 
yukarı kıran camiinde kılınarak 
sevenlerinin gözyaşları 

arasında aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Vakfıkebir İlçesi 
Esnaflarından Mermerci 
Mehmet Altın ve Vakfıkebir 
Öğretmen Evi Müdürü Ahmet 
Altın'ın annesi olan merhume 
Fatma Altın 9 çocuk annesi idi. 
Ayrıca Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Doktorlarından Dr. Erol 
Kurt'un da teyzesi olan merhu-
me Fatma Altın'a Allah'tan rah-
met kederli ailesine ve yakın-
larına başsağlığı diliyoruz.

FATMA TEYZEYi

Vakfıkebir İlçesi İlyaslı Mahallesinden merhum Murat 
Altın'ın eşi Fatma Altın (90), yatağa bağlı olarak yıllardır 
sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 

EBEDİYETE UĞURLADIK
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EKONOMİYE DEĞER KATANLAR 
ÖDÜL TÖRENİ TRABZON'DA 
GERÇEKLEŞTiRiLDi

Bakan Turhan törende 
yaptığı konuşmada, Doğu 

Akdeniz'deki doğal gaz çalış-
malarına değinerek, "Bakınız S 
400 füzelerini boş yere 
almadık. Ulusal güvenliğimiz 

her şeyin önünde. Aynı durum 
ekonomik bağımsızlığımız için 
de geçerli. Birileri doğu 
Akdeniz'de doğal gaz ararken, 
biz izleyici pozisyonunda 
kalamazdık, kalmadık da” dedi. 
Konuşmasına Türkiye'nin 115 
ülkeye fındık ihracı yaptığını 
kaydeden Bakan Turhan, "115 
ülkeye fındık ihraç ediyoruz. 
Fındık ihracatından geçtiğimiz 
yıl 1 milyar 635 milyon dolarlık 

gelir elde ettik. Bu yıl maşallah 
fındık bol, rekoltenin 700 bin 
tonu bulacağı tahmin ediliyor. 
Hem bölge insanımız hem de 
ülkemiz için stratejik bir ürün 
olan fındığa - fındık bahçele-
rine gözümüz gibi bakmak 
zorundayız. Örnek bahçeleri-
mizin sayısı arttıkça hasadımız 
da kazancımız da çok daha bol 
ve bereketli olacaktır.
"Trabzon'a Bugüne Kadar 13 
Milyar 103 Milyon TL'nin 
Üzerinde Yatırım Yaptık"
Trabzon'a ulaşım ve erişim 
yatırımları için bugüne kadar 
13 milyar 103 milyon TL'nin 

üzerinde yatırım yaptıklarını 
kaydeden Bakan Turhan, "Bu 
miktar ülke genelinde dile kolay 
741 milyar TL. Ne mi yaptık. Bir 
örnek vermem gerekirse, 
yaptığımız yatırımlarla 

şehrimizin bölünmüş yol 
uzunluğunu 151 km artışla 224 
km'ye yükselttik. BSK 
kaplamalı yol uzunluğunu 332 
km artışla, 414 km'ye uzattık. 
Yılan hikayesine dönen Sahil 
Yolunu da biz tamamladık. 
Böylece, yolun hareket ve 
bereket olduğunu en iyi sizler 
gördünüz. Bakınız, şehrimizin 
ve bölgemizin turizm potan-
siyelinin önündeki en büyük 

engel, sınırlı ve sıkıntılı ulaşım 
imkanlarıydı. Bu sorunu büyük 
ölçüde geride bıraktık” dedi.
Üretmek, Kazanmak Ve 
İnsanlara İş İmkânı Sunmak 
Çok Ulvi Bir Davranış
Vali Ustaoğlu, “Kazançları 
üzerinden yüksek düzeyde 
gelir ve kurumlar vergisi 
ödeyen, ülkemizin ilk 1000 
sanayi kuruluşu arasında yer 
alan firmalarımızla bir arada 
olmaktan dolayı duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Üretmek, kazanmak 
ve insanlara iş imkânı sunmak 
çok ulvi bir davranış olmakla 

birlikte Allah tarafından da 
sevilen, takdir ve teşvik edilen 
bir iştir.Devletimiz iş 
adamlarımızın işini 
büyütmesine yardımcı olmak 
ve işyerlerin geliştirmesini 

sınırlayan, onların işini 
zorlaştıran her engeli ortadan 
kaldırmak için önemli 
çalışmalar ve düzenlemeler 
yapmaktadır.İş hayatını 
kolaylaştırmak, iş 
adamlarımızın önünü açmak 
için bürokrasiyle mücadele ve 
teşvikler gibi uygulamalar var. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan 
ettiği teşvik paketi de bu 

çabanın bir göstergesidir. 
Devlet olarak sizlerin önünün 
açılması konusunda 
bürokrasiden kaynaklanan ne 
tür engel varsa bu engellerin 
ortadan kaldırılması için yoğun 
gayret sarf ediyoruz. Sizlere 
her zaman kapımızın açık 
olduğunu ifade etmek istiyo-
rum” şeklinde konuştu. Konuş-
maların ardından ihracatın ya-
nında kurumlar ve gelir vergi-
sinde ilk 10'a giren firmalarla, 
en çok istihdam sağlayan, 
teknoloji geliştiren ve 50 yılını 
dolduran 140 firmaya ödülleri 
protokol tarafından verildi.

Yomra ilçesine bağlı İkisu 
Mahallesindeki Ömer 

Ustaömeroğlu'na ait bahçede 
gerçekleştirilen hasat törenine, 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Giresun Milletvekili Cemal 

Öztürk, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir 
Başkanı Vekili Atilla Ataman, 
Yomra Kaymakamı Hasan 
Balcı, Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, 
TTSO Meclis Başkanı Şadan 
Eren, TTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 
DKİB Yönetim kurulu Başkanı 
A. Hamdi Gürdoğan, Trabzon 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Sebehattin Arslantürk, Trabzon 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Ergan, bölge 
illerin oda başkanları, diğer 
ilgililer ve fındık üreticileri 
katıldı. Hasat töreninde 
konuşma yapan Vali Ustaoğlu, 
“Bugün burada benim için de 
çok anlamlı bir organizasyon 
gerçekleştiriyoruz. Üretici bir 
ailenin evladı olarak aranızda 
bulunmaktan mutluyum. 
Gözümü açtığımda kendimi 
fındık bahçesinde buldum. 
Hayatımızda önemli bir yeri 
olan fındık bölgede 600 binin 
üzerinde ailenin geçim 

kaynağıdır. Ancak bir geçim 
kaynağının ötesinde 
kültürümüzün, yaşantımızın, 
birliğimizin ve kardeşliğimizin 
pekişmesinde de önemli yeri 
vardır. Fındık toplamak için 

Türkiye'nin farklı yerlerinden 
gelerek bizimle aynı sofrayı 
paylaşan insanlarımız var. 
Fındık bu yüzden sadece bir 
ürün değildir. Ülkemizin farklı 
coğrafyalarından gelen 

insanımızın bu vesileyle 
kaynaşmasına sebep 
olmaktadır. Fındığın 
hayatımızdaki yeri çok farklıdır. 
Hem üretiminin hem de rekolte 
olarak bu ürünün kalitesinin 

arttırılması gerekiyor. Fındıkta 
verim ve kalitenin arttırılmasına 
yönelik başlatılan çalışmaları 
çok önemli ve anlamlı 
buluyorum. Bu örnek 
çalışmalar hem fındıktaki 
kaliteyi ve miktarı arttıracağı 
gibi hem de ülke olarak pazar 
gücümüzü daha da sağlam 
kılacaktır. Fındık alımında 
TMO'nun devreye girmesi 
önemli. Üreticimizin yüzünün 
gülmesi her şeyden önemlidir. 
Bütün bu çalışmalarda emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Fındıkta 
verimin arttırılmasının önemine 
vurgu yapan Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, “Fındık 
üretiminde şampiyon biz isek 
fındığın Türkiye Ürün İhtisas 
Borsasında fiyatını biz 
belirleyeceğiz. Ayrıca 
Cumhurbaşkanımız fındık 
hasatından önce fiyatı 17 lira 
açıklayarak TMO'yu devreye 
soktu ve üreticimizin yüzünü 
güldürdü. Hem yüksek fiyat, 
hem de yüksek rekolte 
sayesinde bereketli bir sezon 
geçireceğiz. Bu çalışmayla 

daha çok ve daha kaliteli 
üretim yapmamın yolunu 
açacağız” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından 
fındıklar sepetlerle toplanarak 
hasat gerçekleştirildi.

ÖRNEK BAHÇEDE
FINDIK HASADI YAPILDI
Trabzon Ticaret Borsası'nın koordinasyonunda 2013 yılında 
başlatılan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi 
kapsamında yaşlı ağaçların sökümü yapılarak yeniden dikilen 
örnek fındık bahçelerinde bu yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Yoğun bakımda bir süre 
uyutulan Taş'ın zaman zaman 
uyandırıldığı ancak bilincinin 
kapalı olduğu öğrenildi. 

Yaklaşık olarak iki yıldır beyin 
tümörü hastalığı ile mücadele 
eden meslektaşımıza Yüce 
Allah'tan şifalar diliyoruz.

MUHAMMET TAŞ'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Birkaç hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine 
İmperial Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde 
tedavi altına alınan Beşikdüzülü Gazeteci Muhammet 
Taş'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu ; 
Fındık üretiminde 
şampiyon biz isek 

fındığın Türkiye Ürün 
İhtisas Borsasında 

fiyatını biz 
belirleyeceğiz.

Trabzon Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ödül törenine 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanları ve İş adamları katıldı.
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Gurbette yaşayan ve 
bayram için geldiği 

Vakfıkebir ilçesinde tekrar 

yaşadığı İzmit'e gitmek için 
hazırlık yaptığını beyan eden 
Emekli Emniyet personeli Adil 

Özgür başına gelen olayla ilgili 
şu ifadeleri kullandı. Özgür, 
Vakfıkebir İlçesinin Pazar yeri 
mevkiinde üst köprü diye 
adlandırılan köprü üzerinde 
seyyar satış yapan bayanların 
birinden köy tereyağı aldım. 
Fakat hemşehrim diye 
kendisine duyduğum güvenden 
dolayı aldığım tereyağını hiç 
kontrol etmeden satın aldım ve 
İzmit'e geldim. Aldığım tereyağı 
ile yemek yapmak için bir parça 
kesmek istedik ve felaket bir 
görüntü ile karşılaştık. 
Tereyağının içinden patates 
püresi ve bitkisel yağ karışımı 
bir yağ çıkınca şok oldum. 
Şaşkınlık içinde ne yapacağımı 
bilemedim. Sosyal medya 
hesabından ve bizlerin 
aracılığımızla yetkililere 
seslenen Emekli polis memuru 

Adil Özgür, Vakfıkebir'imi 
dolandırıcılardan temizleyin... 
diyerek haklı sitemini duyurdu.
VAKFIKEBİRİMİ 
DOLANDIRICILARDAN 
TEMİZLEYİN...
Vakfıkebir'in köylüsü de kentlisi 
de tertemiz insanlardan 
oluşmaktadır. Allah korkusu ve 
vicdan sahibi olmayan 
insanların her türlü sahtekarlığı 
yapmaktan korkmayacağını 
söyleyen Özgür, aldığım 
tereyağının içinde patates 
püresi, dışı margarinli bir 
tereyağı diyemeyeceğim bir 
karışımla karşı karşıya kaldım.  
Vakfıkebir'imin bir Ekmeği, 
birde Tereyağı var lütfen 
kirletilmesin, Vakfıkebir'im ve 
Büyükliman havzası her zaman 
kazansın. Buradan o sahtekar-
lara dolandırıcılara sesleniyo-

rum, Siz Vakfıkebir'li olamazsı-
nız. Vakfıkebir'in tereyağını kir-
letmenize müsaade etmeye-

ceğim. Yetkililerden Pazar 
yerindeki denetimlerin daha da 
sıklıkla yapılmasını istedi.

VAKFIKEBiR'DE ÇiRKiN SATIŞ

KIRILMASI ZOR BiR REKORA iMZA ATTI
aziantep Üniversite GHastanesi ve 

Gümüşhane Devlet 
Hastanesi'nde çalıştıktan 
sonra 15 yıl önce Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine atanan 
Op. Dr. İmdat Çıtlak, 
Vakfıkebir'in yanı sıra 
Beşikdüzü, Çarşıbaşı, 
Şalpazarı, Tonya, Eynesil, 
Görele ilçeleri ile yurdumuzun 
pek çok köşesinden gelen 

hastalarına başarılı 
ameliyatlar gerçekleştiriyor. 
Mesleki yaşamındaki başarısı 
ile adından sıkça söz ettiren 
Dr. Çıtlak, 32 yıl boyunca 50 
binden fazla ameliyat yaparak 
bu alanda kırılması zor bir 
rekora imza attı.Op. Dr. İmdat 
Çıtlak sadece yaptığı başarılı 
ameliyatlarla değil işine olan 
düşkünlüğü ve saygısı ile de 
tanınıyor. Sabah'ın erken 

saatlerinde hastaneye 
gelerek hem yatırdığı 
hastalarıyla hem de 
polikliniğe gelen hastalarıyla 
yakından ilgileniyor. 
Rekortmen Doktor İmdat 
Çıtlak'ın hastaları kendisine 
duydukları güveni ve saygıyı 
dile getirerek, “Doktorumuz-
dan Allah razı olsun. Vakfıke-
bir Devlet Hastanemizde 
yaptığı başarılı ameliyatlarla 

bizleri başka hastanelere 
gitmekten kurtarıyor. Uzun 
yıllardır yöremizin bir evladı 
olarak Büyükliman Havzasına 
hizmet ediyor. Sabahın erken 
saatlerinde polikliniğine 
gelerek hastalarıyla 
ilgileniyor. Doktorumuzun 
işine gösterdiği saygının ve 
mesleki yaşamındaki 
başarısının örnek olmasını 
diliyoruz.” dediler.

Emekli emniyet personeli Adil Özgür, yetkililere seslenerek "Vakfıkebir'imi dolandırıcılardan temizleyin" diyerek isyan etti.

Tereyağının içinde 
patates püresi ve 
bitkisel yağ karışımı...

Vakfıkebir Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak 32 yıldır büyük bir 
başarı ile sürdürdüğü mesleki yaşamında 50 binden fazla ameliyat yaparak kırılması zor bir rekora imza attı.

SELİN İLE EREN DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Rize İli esnaflarından Gölsel ve 
Melek Arapoğlu'nun özel bir 

şirkette çalışan kızları Selin ile 
Vakfıkebir İlçesinin sevilen, 
sayılan ve değerli simalarından ve 
Mal Müdürlüğü personellerinden 
Keramettin ve Sakine Tosun'un 
Gerede de Polis Memuru olan 
oğulları Eren, mutlu beraberlik-
lerini evlilikle noktalayarak dünya 
evine girdiler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 

Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Selin ile Eren'in düğün törenine 
katılan davetliler genç çiftlerin 
mutluluklarına tanık oldular. 
Birbirlerine yakışan genç çiftlere 
bizlerde evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

EDA İLE SERTAN BİR ÖMÜR 
BERABERLİĞE EVET DEDİLER

akfıkebir İlçesinden Şaziye ve VEmekli Gemi Kaptanı Cemil 
Çinal'ın öğretmen olan kızları Eda 
ile Vakfıkebir İlçesinin sevilen, 
sayılan ve değerli simalarından 
Emekli Bankacı Türkan ve Emekli 
Öğretmen Vedat Pamuk'un Kebir 
Süt Firmasında Muhasebeci 
olarak görev yapan oğulları Sertan 
bir ömür beraberliğe evet dediler.  

Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi Düğün Salonunda yapılan 
görkemli düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Mutlu 
beraberliklerini evlilikle noktalayan 
Eda ile Sertan'a bizlerde sağlık, 
mutluluk ve başarı dolu bir ömür 
diliyoruz. 

AK PARTİ ÜYE KAYDI ÇALIŞMASI
AK Parti önderliğinde ilçe 
merkezinde açılan stantla 
partiye yeni üye kaydı 
gerçekleştirildi.  
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Meclisi üyeleri Enver İskenderoğlu ve 
Ahmet Salih Birincioğlu ile bazı yönetim 
kurulu üyeleri de standa gelerek 
gençlere destek oldular.  

O
lay Tonya İlçesi'ne bağlı Şarlı 
Yaylası'nda meydana geldi. Şarlı 
Yaylası'nda meydana gelen olayda 

yaralanan Baştan, çevredekilerin yardımı 
ile Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Tonya Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 
müdahalenin ardından, Ambulans 
Helikopter ile birlikte KTÜ Tıp Fakültesi 

Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 
Baştan yaşama veda etti. Evli ve iki kız iki 
erkek çocuk babası olan Sabri Baştan'ın 
cenazesi (Perşembe günü) Kalınçam 
Mahallesi'nde toprağa verildi. Kurban 
Bayramı'nın üçüncü günü meydana gelen 
olay çevrede üzüntü yarattı.

Tonya ilçesinin Şarlı Yaylasında nerden geldiği belli olmayan yorgun 
merminin başına isabet ettiği Sabri Baştan (86) hayatını kaybetti.

YORGUN MERMi CAN ALDI

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com



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(

BEŞİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞINA
ŞAKİR ÖNER ÖZTÜRK ATANDI

HALK ARASINDA YORGUN MERMİ PANİĞİ

BAHADIR RTÜK'E ATANDI

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

KOMUTANI ZiYARET ETTiLER

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

> Vedat FURUNCU 3'de

> Sadık AYDIN 4'de

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
beraberinde yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte 
İlçe Jandarma komu-
tanlığı görevine yeni 
atanan İlçe Jandarma 
Komutanı Üstğm. Safa 
Aygün'e hoş geldin 
ziyaretinde bulundular.

Vakfıkebir'li hemşehrimiz 
Zeynep Nur Bahadır, 
“RTÜK” Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu 
Uzman Yardımcılığı 
sınavını kazanarak yeni 
görevine başladı.  

Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen'in Bafra 
Kaymakamlığına 
atanması ile boşalan 
Kaymakamlık 
görevine Mardin ili 
Artuklu ilçe 
Kaymakamı Şakir 
Öner Öztürk atandı. > Abdulkadir AYNACİ 3'de

Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede zaman zaman önemli kutlamalar 
sırasında havaya ateş açılır. Ancak bu kutlamalar veya bir anlık zevk ölümle 
sonuçlanabiliyor. Zaman zaman ise mermiler havadan yere düştüklerinde can alıyor.


