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2023 SEÇiMLERi iÇiN ÇALIŞMALARIMIZA
BUGÜNDEN BAŞLADIK MUHTEŞEM TESiSE 

GÖRKEMLİ AÇILIŞ
ELMAS TEYZE'NiN BAŞKAN SEVGiSi

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Teşkilatı İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 
Başkanlığında 
danışma meclisi 
toplantısını Parti 
binasında 
gerçekleştirdi. > Sadık AYDIN 2'de

Elmas Teyzenin 
manevi oğlum 

dediği Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 

ile buluşması hem 
duygu dolu ve 

hem de mutluluk 
vericiydi.

Vakfıkebir 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü 
2019-2020 
Eğitim-
Öğretim yılı 
hazırlıklarını 
tamamladı.  > Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBiR'E
HAYIRLI OLSUN

Vakfıkebir ilçesinde, 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binası ile 164 öğrencinin 
yatılı kalabileceği ve 4-6 yaş grubu 120 
öğrencinin de Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği yurt binasından oluşan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu eğitim kompleksi 
düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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Ahmet KAMBUROĞLU

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
teşkilatının düzenlediği danışma 

meclisi toplantısına İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun'un yanı sıra AK Parti İl 
Başkan vekili Alper Bektaş, Parti 
Yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri 
ve partililer katıldı. 
BU DAVA BİZİM İÇİN KUTLU BİR 
YOLCULUKTUR
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun yaptığı konuşmasında; 
“AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 
olarak bir Danışma Meclisi 
toplantımızı daha gerçekleştiriyoruz. 
Bugüne kadar partilerine hizmet 

eden tüm parti mensuplarına 
teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. Parti olarak bu tür toplan-
tılara çok önem veriyoruz. Bütün 
kademeler bir birleri ile bir araya 
gelip sorun ve yapılması gerekenleri 
çok rahat bir şekilde konuşup çözü-
me kavuşturuyor. Desteklerinden 
dolayı katılımcılara teşekkür 
ediyorum" dedi. Vakfıkebir'de 
teşkilatımızda Genç, dinamik ve aktif 
bir yapı oluşturarak Yerel Seçimlerin 
ardından yolumuza tüm hızıyla 
devam ediyoruz. Biz teşkilat olarak 
bir seçim biter bitmez diğeri için 

çalışmalara başlarız. Bu nedenle 
2023 seçimleri için çalışmalarımıza 

bugünden başladık. Bu önemli 
seçim için başlattığımız geceli 

gündüzlü çalışmalarımız 
Cumhurbaşkanımız, Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın izinde hız kesmeden 
devam ediyor. Bu bizim için kutlu 
bir yolculuk. 31 Mart Yerel 
Seçimlerinde aldığımız oy bize 
büyük bir sorumluluk yükledi. Bu 
sorumluluğun bilinciyle çalışıyo-
ruz. Dava bilinci içinde, 
bayrağımıza, vatanımıza ve 
milletimize aşla, ihlas ve 
samimiyet içinde yürüttüğümüz 
çalışmalar bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da devam 
edecektir. Rabbim birlik ve bera-
berliğimizi kuvvetlendirsin, çalış-
malarımızı kolaylaştırsın dedi.

“AÇILIŞ”

2023 SEÇİMLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA

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

Vakfıkebir'de Pazar günü güzel bir açılış 
gerçekleşti…
İnsanların ne kadar değer verdiğini 
gözlerimizle görmüş bulunduk…
Vakfıkebir Müftümüz Hüseyin Köksal ve 
Hacı Ziya Habiboğlu Derneği Üyeleri, bu 
yurt için çok uğraş verdiler…
Onlar da bir teşekkürü hak ettiler…
Tabi bu yurdun yapımında da gizli 
kahramanları da unutmamak gerekir…
Vakfıkebir için kim elini taşın altına 
koymuşsa, hepsinden Allah razı olsun…
*****************
Geçen hafta Cumhuriyet Anaokulu 
Müdürü Nural Balta'ya haberi olmadan bir 
fotoğraf çektik…
Nural hanım, kendi okulunun çevresinde 
yerlerdeki çöpleri topluyordu…
Kendi yaşadığı yere ne kadar önem 
verdiğini gösterir bu davranış…
Bizlerde hocamızı tebrik ediyoruz…
Diğer okul müdürlerine örnek olur 
inşallah…
Nural hocamız böyle yaparken aklıma 
yine bizim sahillerimiz geldi, Ali Alay 
geçenlerde sahilde elinde çöp poşeti ile 
yerlerdeki çöpleri topluyordu, hemde hiç 
gocunmadan…
Neden biliyor musunuz; “aslan yattığı 
yerden belli olur” derler…
Aslanın yattığı yer pis olursa, orada yatar 
mı?
Yatmaz…
Temiz olan yerde herkes yürümek ister 
değil mi?
Temizlik imandan gelir'i de unutmayalım…
Herkes biraz daha özen gösterse, hiç 
böyle şeylerle karşılaşmayacağız. Temiz 
çevre, temiz toplum…
Sahillerimiz yine pislik içinde, çekirdek 
kabuklarından tutunda her şey mevcut…
İnsanoğlu neden böyle?
******************
Bu hafta sokak köpekleri ile alakalı bir 
olay olmadı, çok şükür…
Vakfıkebir artık kendi köpeklerini tanıyor. 
Dışarıdan bir getirildiğinde veya 
bırakıldığında bu bizim köpek değil 
diyoruz…
Ama yine de sokak köpekleri yönünde bir 
çalışma şart. Bir çalışma yapılıyor mu, 
yapılmıyor mu?
Bilmiyoruz…
Bir barınak için şartlar nelerdir bilemiyoruz 
ama yine bir barınak şart…
Bu konu Vakfıkebir'in önem taşıyan 
konularından bir tanesi…
Yakın bir zamanda çözüme kavuşurda 
insanlar, çocuklar rahat bir nefes alır…
*****************
Bazı kurumlar için insanların bir önemi 
yokmuş?
Vakfıkebir'de insanların bazıları kendi 
işlerinde, bazıları da farklı işlerde 
çalışıyorlar…
Kurumlar ise insanlara yardımcı olmaları 
için var…
İnsanların ihtiyaçlarını ve problemlerini 
çözüme kavuşturur…
Ama insanlar hiçbir kurumdan şikayetçi 
olmayacak, şikayetçi olduğunda farklı 
anlamlar geliştiriliyor...
İnsanlar herhangi bir memurdan da 
şikayetçi olmayacak, onlar en doğruyu 
bilip ve uyguluyor…
Şikayetçi olursanız eğer, şu tabirle 
karşılaşabilirsiniz; “Biz insanların her 
istediğini yapamayız”

 ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DEVREDE

BUGÜNDEN BAŞLADIK

ELMAS TEYZE'NiN BAŞKAN SEVGiSi
E

lmas Teyze üst kata 
çıkamadığı için Başkan 
Muhammet Balta'yı, 

belediye binasının önüne 
çağırdı. Başkanı görür görmez 
yüzünde gülücükler açan ve 
büyük bir mutluluk yaşayan 
Yaşlı Teyzenin ilk sözü, “Oğlum 
seni çok göresledim, çok 
özledim ” oldu.Buluşmada ayrı 
bir mutluluk yaşayan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise, Elmas Teyze'yi 
kendisinin de çok özlediğini 
birkaç kez evine uğramasına 
rağmen üç aydır çocuklarının 
yanında olması dolayısıyla 

göremediğini söyledi. Bu duygu 
dolu buluşma ve doyumsuz 
sohbet bir süre daha devam 
ettikten sonra Elmas Teyzemizin 
Başkana yaptığı hayır dua ve 
evine incir yemeye davet etmesi 
ile şimdilik sona erdi. Şu fani 
hayatta önemli olan gönüller 
yapmak, gönüller kazanmak 
değil midir? Yaptığın her işi 
gönülden, Allah rızası için 
yaparsan gönüller kazanır, hayır 
dua alırsın. Elmas Teyzemizin 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya sarılışı, 
samimiyeti ve karşılıksız sevgisi 
çok şey anlatıyor olsa gerek...

“Oğlum seni çok
göresledim, 
çok özledim ” 

Elmas Teyze;

V
akfıkebir İlçesi Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi"nde 
gönüllü 17 öğretmen Öğrenci 

Koçluğu kapsamında son sınıfta 
bulunan 71 öğrenciyi paylaştı. 
Vakfıkebir Öğretmenevi"nde öğle 
saatinde yapılan toplantıda Öğrenci 
Koçluğu tanıtıldı. Okul Müdürü Kadri 
Alay"ın başkanlık ettiği toplantıda 

Rehber Öğretmen 
Rabia Nur Ulu, 
öğrenci-öğretmen 
dağılımını belirledi. 
Yapılması gerekli 
çalışmalarla ilgili 
bilgileri paylaştı. 
Bu kapsamdan 
öğretmenler 
tarafından aile 
ziyaretleri 
yapılmaya 
başlandı. Okul 
öğretmenleri 
Şuayip Eyüboğlu 
ve İbrahim Şenol 

tarafından "Öğrenci Koçluğu" 
kapsamında ev ziyaretini okulun 
öğrencisi Yusuf Tuna Dağ ve 
ailesine yapıldılar. Okul Müdürü 
Kadri Alay:" Öğrenci Koçluğu, 
Öğrencilerin akademik yaşamda 
başarı becerilerini arttırma amacıyla 
öğrenci ile koç arasında kurulan 

işbirliğidir. Amacı; öğrenciyi hedefleri 
doğrultusunda yönlendirmek, motive 
etmek ve onun bu süreç içinde 
yaşadığı zorluklarla baş etmesini 
sağlamaktır. Öğrenci Koçu, 
öğrencinin hedeflere ulaşmasını 
destekler, öğrenme motivasyonunu 
arttırır, öğrencinin akademik 
çabalarını sonuca ulaştırmasını 
sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri 

geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye 
odaklanarak öğrenci ve aile ile 
birlikte öğrencinin başarma isteğini 
arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma 
programını oluşturur, çalışma 
ortamını düzenler, sorunlarıyla 
ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim 
halinde ders başarısını takip eder. 
Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı 
paylaşırlar." dedi.

Vakfıkebir İlçesi Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi "Öğrenci 

Koçluğu" sistemi ile 
öğrencilerine destek oluyor.
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Açılış merasimine; Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 

Erbaş, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu 
ve Salih Cora, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı 
Şakir Öner Öztürk, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal ve ilçe müftüleri, eski 
Bakanlardan Faruk Özak, 
siyasi parti ve STK temsilcileri, 
daire amirleri, hayırsever 
işadamları, din görevlileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Sunuculuğunu Cevat Birinci'nin 
yaptığı program saygı duruşu 
ve İstiklâl Marşı'nın ardından 
İmam Hatip Muhammet 
Saka'nın Kur'an-ı Kerim tilâveti 

ile başladı. Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın'ın selamlama ve 
kursla ilgili yaptığı bilgilendirme 
konuşmasını müteakip; 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta ve 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
birer konuşma yaptılar. Daha 
sonra Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş 
konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye davet edildi. Kur'an 
kurslarında, camilerde İslâm'a 
gönül vermiş gençler 
yetiştirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, "Diyanet İşleri 

Başkanlığı olarak, Türkiye 
Diyanet Vakfı olarak bütün 
müesseselerimizle yeryüzünde 
iyiliğin egemen olması için 
çalışıyoruz. Çünkü Allah iyileri 
ve iyilik edenleri sever." dedi. 
Başkan Erbaş, açılışını 
yaptıkları Kur'an kursunda da 
bu iyi insanların yetişeceğini 
kaydetti. İslâm'dan önce kız 
çocuklarının diri diri toprağa 
gömüldüğünü, kadına hiçbir 
değer verilmediğini hatırlatan 
Başkan Erbaş, kız çocuğunun 
eğitiminin önemine vurgu 
yaparak şöyle konuştu: "Bir gün 
Peygamber Efendimiz (S.A.V) 
buyurdu ki, 'Aranızdan üç kız 
çocuğu olan ve onları İslâmi 
ilkelere göre, Kur'an'a ve 
sünnete göre yetiştirip hayata 
hazırlayan her anne-baba için 
cennet vardır" buyurdu. Oradan 
birisi seslendi, 'Ya Rasulallah, 
benim iki kız çocuğum var; ben 
de aynısını yapsam, bana da 
cennet var mı?' 'Sana da var' 
dedi. Öbür taraftan birisi, 'Ya 
Resulallah, benim bir kız 
çocuğum var; ben de aynı 
şekilde davransam, bana da 
var mı?' 'Sana da var' buyurdu. 
Düşünebiliyor musunuz, öyle 
bir dinin mensuplarıyız ki; kız 
çocuklarını diri diri toprağa 
gömen bir toplumu alıyor, 
çocuklarını Kur'an ve sünnet 
ilkelerine göre yetiştirene 
cennet vaat ediyor. Kadını, 
hiçbir değerinin olmadığı bir 
aşamadan alıyor, cenneti 
annelerin ayakları altına 
seriyor. Efendimiz Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a layık ümmet 
olabilmemiz için O'nun bize 
emanet olarak bıraktığı bu 
alanlarda çok çalışmalıyız, 
mücadele etmeliyiz, gayret 
etmeliyiz." Başkan Erbaş, 
Kur'an kursunun yapımında 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ve gözetiminde, 
hayrî hizmetleri yürütmek 
amacıyla kurulan 'Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği' tarafından 
yapımı tamamlanan Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu eğitim komp-
leksi, 8000 m² toplam inşaat 
alanı üzerinde 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binası ile 164 
öğrenci kapasiteli yurt binası 
olmak üzere iki ayrı bloktan 
oluşuyor. 600 m² alan üzerine 
kurulu 7 katlı 164 öğrenci 
kapasiteli yurt binasında; 40 
yatakhane, misafirhane ve 
öğretmen odaları yanında 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi 
Projesi kapsamında, 4-6 yaş 
grubu 120 öğrencinin Kur'an 
eğitimi ve öğretimi göreceği 
derslikler bulunuyor. 600 m² 
alan üzerine kurulu 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binasında ise, 
kütüphane, 4 hafızlık sınıfı, 2 
hafızlığa hazırlık, 4 yüzüne 
sınıfı, 1 yabancı dil sınıfı, 1 
serbest çalışma sınıfı, 120 
m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci 
kapasiteli konferans salonu, 8 
adet öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²'lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 

ve 150 m²'lik kantin ve 
kafeterya bulunuyor. Bugünkü 
değeriyle yaklaşık 15 milyonluk 

maliyete sahip modern eğitim 
kompleksinde ayrıca 4-6 yaş 
grubu öğrenciler için yaklaşık 
1000 m²'lik alan üzerinde çocuk 
parkı, 15 araçlık otopark, 
basketbol ve voleybol sahası ile 
dinlenme yerleri yer alıyor. 17 
Eylül 2015 tarihinde temeli 
atılarak yapımına başlanılan 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
eğitim kompleksi için bugüne 
kadar 10 milyon 750 bin TL  
harcama yapıldı. 1 milyon 344 
bin TL borcu bulunan eğitim 
kompleksinin yapılması 
gereken işleri için de yaklaşık 
500 bin TL'ye ihtiyaç var. 
Vakfıkebir Kirazlık Mahallesi 
Sahil Camii arkasında, devlet 

karayoluna 300 metre uzaklıkta 
bulunan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu, Diyanet İşleri 

Başkanlığına bağlı olarak ilçe 
müftülüğü himayelerinde eğitim 
öğretim hizmeti verecek.

MUHTEŞEM TESİSE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'na 
yardımlarınız için iletişim ve 
banka hesap numaraları:
Banka hesap numaraları:
Halk Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : 
TR650001200977400016000067
Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : 
TR500001000252666282665002
İletişim  Telefon:
Dernek : 0462 841 5405
İlçe Müftülüğü : 0462 841 5144
Dernek Başkanı 
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HAT VE TEZHİP SANATININ BULUŞTUĞU SERGİNİN AÇILIŞI TRABZON'DA YAPILDI
İ

l Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Güzel Sanatlar 
Galerisinde açılan sergiye 

Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof Dr 
Mehmet Emin Aşıkkutlu, 
Albaraka Türk Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Altundağ, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali Ayvazoğlu ve 
sanatseverler katıldı. Sergi 
açılışında konuşma yapan 
Vali Ustaoğlu, “Kültürümüze 
ve medeniyetimize sahip 
çıkmak bizlerin en önemli 
görevleri arasında yer 

almaktadır. Büyük devletler, 
büyük milletler geçmişine, 
kültürüne ve tarihine sahip 
çıkmakla olur. Bugün burada 
Albaraka Türk'ün kültürü-
müze sahip çıkma adına 
2005 yılından bu yana 
düzenledikleri Albaraka 
Uluslararası Hat Yarışma-
sı'na katılan çok değerli 
hattatların eserlerinden 
seçilen koleksiyonları 
görmek için bir araya geldik. 
Organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederim.” dedi. Açılışın 
ardından Vali Ustaoğlu ve 

beraberindekiler hat ve 
tezhip eserlerinin yer aldığı 
sergiyi gezdiler. Türk 
sanatlarının en eski ve en 
özel dallarından biri olan 

tezhip ve hat sanatıyla 
yapılan eserlerin sergilendiği 
sergi 12 Ekim 2019 tarihine 
kadar sanatseverlerine 
beğenisine sunulacak.

Albaraka Türk, kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi'ni Trabzonlu sanatseverlerle buluşturdu.
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Osman KOYUNCU

Tanım olarak demokrasi, devlet gücüne 

ve o gücü elinde bulunduranlara karşı, 

bireyin hukukunu korumak olarak biliniyor 

amma tam uyuluyor mu bilmem. İnsanı 

insan saymak, gerçek hukuk devletlerinde 

olur.Demokratik hukuk devletlerinde,  

şahıslar merkezde, kanun devletlerindeise 

devlet merkezdedir.  Dinde ise kişinin 

hukuku, her şeyden üstün tutulur. Kişinin 

hukuku, rızası olmadan, tüm insanlık için 

bile feda edilemez. Merkeze insanı koyan 

ülkeler büyük devlet, merkeze kutsal devleti 

koyanlar ise küçük devlet olmuşlardır.

  Halk, maalesef kendi haklarını ve 

hürriyetin faziletlerini tam olarak bilmiyor. 

Daha önce de yazmıştım, meşhur bir tarihi 

hikâye vardır. Bir gün padişahın ilginç bir 

rüya görür, rüyasında ona denir, yağmur 

yağacak ve o yağmur suyundan içenler deli 

olacak. Sabahleyin uyanan padişah, hemen 

tüm sarnıçları su ile doldurur. Zamanı 

gelince yağmur yağar ve o sudan içenler 

delirir, deli olan halk sarayın etrafını sarar, 

padişahımız deli oldu diye bağırmaya 

başlar. Padişah, getirin bana o yağmur 

suyundan, bu kadar delinin olduğu yerde 

akla ihtiyaç yok der.Demokrasi ve hürriyet 

mücadelesi yapanlar, adalet, hürriyet ve 

demokrasiyi iyi anlayamayan insanların 

çoğunlukta olduğu yerde, bu mücadele 

senin neyine deyip hayal kırıklığına 

uğruyorlar, azlara yardım etmek lazım. 

Yaklaşık 1280li yıllarında,  Şeyh Edibali, 

Osman Gazi'ye “ ey oğul insanı yaşat ki 

devlet yaşsın ” der. Merkeze insanı 

koymasını öğütler.  O zihniyet üzerine 

kurulan Osmanlı, bir cihan devleti oldu, 90 

yıldır, kutsal devler zihniyeti üzerine 

kurduğumuz cumhuriyet kör topal yürüyor, 

Türkiye'nin büyük bir dünya devleti olması 

için hukukun merkezine insani koymalıyız ki 

adalet ve hürriyette dünyaya örnek olalım. 

       Adalet ve hürriyetlerde, hak adilbir 

şekilde dağıtılır.Hakkın büyüğü küçüğü 

olmaz, hassa bir terazi dengede ise, bir 

kefeye, zerre de eklerseniz denge bozulur, 

güneşi de eklerseniz. Bir zaman bir hâkim, 

idam kararını verdiğine hırslandı, bunu 

gören adil amiri, o hâkimi görevden aldı.  

Adalet namına karar verirken, nefsini 

karıştırmamalısın der işte adalet böyle bir 

şeydir. 

         Bir gün Fatih, bir Rum mimara 

mermer sütünler teslim eder, mimar 

Fatih'in hilafına bu sütunları kısa keser, 

Fatih,kızarak mimarın ellerini kestirir. 

Mimar, ilk İstanbul kadısı Hızır Bey 

Çelebi'ye şikâyet eder. Mahkeme zamanı, 

Fatih içeri girer ve başköşeye oturur. Kadı, 

gür sesi ilebeyim ayağa kalk ve hasmının 

yanında ayakta dur, onunla mahkeme 

olacaksın der, koca Fatih titrer ve hemen 

ayağa kalkar. Mahkeme, mermer kesmek el 

kesmeyi gerektirmez deyip, Fatih'in elinin 

kesilmesine karar verir. Rum Mimar, belli 

bir miktar altın karşılığında davasını 

bağışlar. Fatih elini kurtardığı için, altın 

miktarını iki katına çıkarır. Dünyayı 

titreten koca Fatih, adalet karşısındaki 

tutumuna bakın ve bir de ağzından çıkanı 

kanun kabul eden, geri kalmış ülke 

liderlerinin zihniyetine bakın?

ADALET, HÜRRİYET VE DEMOKRASİ 

VAKFIKEBiR “HEM” 
YENİ EĞİTİM YILINA HAZIR
V

akfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdiresi Cemile 
Kahyaoğlu; “Yönetim 

ekibimiz, öğretmen ve usta 
öğreticilerimiz, memur ve diğer 
personel arkadaşlarımızla 
kurumumuzun misyon ve 
vizyonuna uygun olarak yeni 
eğitim öğretim yılına hazırız. 
2018-2019 döneminde 
kurslarımızdan yararlanan kişi 
sayısı 4871 olup bu başarı 
takdire layıktır. Merkezimizde 
genel, okuma yazma, mesleki 
ve teknik kurslar açılmakta olup 
kursiyer başvurusu 12 ve 
üzerine çıktığında o modüldeki 
kurs hemen açılıp eğitime 
başlamaktadır. ” açıklamasını 
yaptı. Her yerde eğitim ve hayat 
boyu öğrenme ilkeleriyle 
çalışan merkezin önceki 
yıllarda olduğu gibi bu öğretim 

yılında da her tür ve daldaki 
kurs kayıtları başladı.  Lise 
mezunlarına yönelik ücretsiz 
üniversite hazırlık kursu 
(destekleme ve yetiştirme 

kursu) ise Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
binasında eğitimini sürdürüyor. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün bir hizmeti de 
Açık Öğretim Lisesi ve Açık 
Öğretim Ortaokulu'nun yeni 
kayıt ve kayıt yenileme 
işlemleridir. 2019-2020 dönemi 
kayıt yenileme ve ilk kayıt 
işlemleri  4 Ekim 2019 Cuma 
günü sona erecek. Bu kayıt 
döneminden yararlanmayan 
öğrenciler için yeni kayıt 
fırsatları Ocak-2020 de yeniden 
açılacaktır.  Kursiyer adayları 
bizzat merkeze gelip kurs 
başvurusu yapabilecekleri gibi 
kurs kayıtlarını Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünün 
http://vakfikebirhem.meb.k12.tr/ 
adresinden online kayıt 
şeklinde de yapabilmektedirler.

VAKFIKEBİR FEN LİSESİ'NE YENİ YÖNETİM
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019-2020 Eğitim Öğretim 
döneminde Vakfıkebir Fen 
Lisesinde Mevcut Aile 

Birliği Başkanı Muhammet 
Yıldız'ın yönetim kurulu arka-
daşlarıyla birlikte aday olmadığı 
kongrede yeni yönetim kurulu 
seçildi. Vakfıkebir Fen Lisesi 
Salonunda yapılan kongre say-
gı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başladı.  Divan 
Kurulunun oluşturulmasının 
ardından, yönetim ve 
denetleme kurulu raporları 
okunarak onaylandı.  Yapılan 
aile birliği seçimleri sonucunda 
yeni yönetim kuruluna; Nihat 
Bahadır, Sedat yılmaz, Ahmet 
Baştan, Mustafa Yıldırım, 
Necdet Uçar, Temel Mumcu ve 
Nuran Küçük seçildiler. Yönetim 
kurulu üyeleri kendi aralarında 
yaptığı toplantıda Başkanlığa 
Nihat Bahadır'ı, Başkan 
Yardımcılığına ise; Sedat 
Yılmaz'ı seçtiler.  
“BİZLERE GÜVENİNİZ VE 
BİZLERLE İRTİBATINIZI 
KESMEYİNİZ”
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul Aile 
Birliği Başkanlığına seçilen 
Nihat Bahadır yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. 
Başkan Nihat Bahadır; 
“Biliyoruz ki bir ülke için 
yapılacak en önemli yatırım 
çocuklara ve gençlere yapılan 
yatırımdır. Büyük sabır ve 
özveri isteyen bu yatırımı, 
hedefi daima yükselmek olan 
toplumlar, asla göz ardı 
etmezler. Çocuklarımıza kaliteli 
eğitim imkânları sağladığımız 
sürece dünya sahnesinde söz 

sahibi olacak ve değer 
göreceğiz. Bizden önce görev 
yapan değerli aile birliği başkan 
ve yöneticileri, idarecilerimiz ve 
öğretmenlerimiz öğrencileri-
mizin daha iyi şartlarda eğitim -
öğretim görebilmesi için başarılı 
çalışmalar yaptılar.  Bu bir 
hizmet yarışı, bu görevi bu yıl 
ben ve değerli arkadaşlarım 
devraldık.  Onurlu bir mesleğin 
temsilcileri olan öğretmenleri-
miz, çocuklarımızı ve gençleri-

mizi ilgi ve kabiliyetlerine göre 
yetiştirerek onları üreten, 
düşünen, sorgulayan bireyler 
olarak hayata atılmaları için 
büyük bir görev üstlendik. 
Okulumuzdaki eğitim ve 
öğretimin rahat ve huzurlu bir 
şekilde yapılabilmesi için 
bizlerde elimizden gelen gayreti 
arkadaşlarımızla birlikte 
göstereceğimizden hiç 
kimsenin kuşkusu olamasın.” 
Değerli Veliler,
Bugün bize emanet ettiğiniz 
çocuklarınızın sizler için çok 
değerli olduğunu, onlar için çok 
büyük fedakârlık yaptığınızı 
biliyoruz. Evlatlarınıza, asil bir 
milletin ferdi olarak gurur 
duymayı; vatanını sevmeyi; 
büyük düşünmeyi öğretmek için 
aile birliği yönetimi, okul idaresi 
ve öğretmenlerimizle birlikte 
çalıştığımızı biliniz. Bizlere 
güveniniz ve bizlerle irtibatınızı 
kesmeyiniz. Çocuklarınızı de-
vamlı takip ediniz. Öğretmenleri 
ile irtibat içinde olunuz dedi. 

Nihat Bahadır
Başkan

BEŞİKDÜZÜ GIT-GIT CHICKEN-
HORON KÖFTE HİZMETE AÇILDI

B
eşikdüzü ilçesinde Beytullah 
Kızkaban ve Çağatay Kıran 
tarafından açılan GIT-GIT 

CHICKEN- HORON KÖFTE 
salonunun açılışına Beşikdüzü İlçe 
Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis 
Uzun, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir Esnaf 
Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu ile vatandaşlar katılarak 
açılış kartelasını kestiler. 
“AÇILAN HER İŞYERİ İŞ, AŞ VE 
EKMEK DEMEKTİR”
Açılış kartelası kesimi sırasında kısa 
bir konuşma yapan Beşikdüzü İlçe 
Kaymakamı Şakir Öner Öztürk; 
“İlçemizin Esnaf ailesine yeni katılan 
Beytullah ve Çağatay kardeşlerimize 

aramıza hoş geldiniz diyorum. Ayrıca 
onlar adına hepinize katılımınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum. Değerli 
misafirler peygamber efendimiz buyu-
ruyor ki! Ticaretle uğraşmak için cesur 
olun. Rızkın onda dokuzu ticarette ve 
cesarettedir. Bu kardeşlerimiz,  ekono-
mik acıdan sıkıntılı bir dönemde dahi 
bu cesareti göstererek ilçemize güzel 
ve modern bir mekan kazandırdılar. 
Bu mekan İşyeri sahibi kardeşlerimizin 
bir rızık kapısı ama kendileriyle bera-
ber burada yanlarında çalıştıracakları 
insanlara da ekmek kapısı açmış 
oluyorlar.  Açılan her işyeri iş, aş ve 
ekmek demektir. Burada açmış 
oldukları iş yerinin kendilerine, 
ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bol 
ve bereketli kazançlar diliyorum. 
Tekrar katıldığınız için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

B
urada önce Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız ile makamında 

görüşen Tekataş daha sonra 
muhtarlar ve Belediye Meclis 

üyelerinin katılımı ile 
düzenlenen toplantıda ilçenin 
su ve kanalizasyonla ilgili 
sorunları ile ilgili istişarelerde 
bulundu. TİSKİ Genel Müdürü 

Ali Tekataş sorunların çözümü 
için yoğun bir gayret 
gösterdiklerini ifade ederek, 
“Hep birlikte daha çok çalışarak 
sorunları birer birer çözeceğiz” 
dedi. Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız ise, bu 
tür toplantıların sorunların 
tespiti ve çözümü için büyük bir 
önem taşıdığını söyledi. 
Başkan Refik Kurukız,  “TİSKİ 
Genel Müdürü Ali Tekataş ve 
müdürü yardımlarının ilçemize 
yaptığı ziyaret ile birlikte 
muhtarlarımızın da katılımıyla 
oldukça yararlı bir toplantı 
gerçekleştirdik. Toplantıda 
ilçemizde TİSKİ'nin görev 
alanına giren sorunlarımızı dile 
getirerek karşılıklı istişarelerle 
masaya yatırma imkanı bulduk. 
Çözüm yollarını konuştuk. 
Toplantımız inşallah hayırlı 
hizmetlere vesile olacaktır” 
şeklinde konuştu. 

ŞALPAZARI'NDA TiSKi ZiRVESi 
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, beraberindeki Genel Müdür 
Yardımcıları ile birlikte Şalpazarı ilçesini ziyaret etti.
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DR. KAMİLOĞLU, 
MEVSiM GEÇiŞLERiNE DiKKAT

VAKFIKEBiR'DE “CAMi DERSLERi”
DEVAM EDiYOR

“CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI”
DOLAYISIYLA PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİV

akfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Doktorlarından Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu, mevsim geçişlerinde 

sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgi verdi.
MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİ VÜCUDU 
ETKİLİYOR
Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığının ani 
değişimleri kronik hastalığı olan kişilerin, 
yaşlıların ve çocukların sağlığını olumsuz 
yönde etkilediğini kaydeden Dr. Kamiloğlu,” 
Ani hava değişimleri vücut direncinin 
dengesinin bozulmasına neden olarak 
beraberinde de çeşitli hastalıkları 
getirmektedir. Mevsim geçişleri ile birlikte 
dengesiz beslenme ve uykusuzluk 
hastalıkların meydana gelmesinde oldukça 
etkili bir rol oynamaktadır. Özellikle sonbahar 
mevsiminin gelmesiyle birlikte artan 
depresyon halleri hava değişimleri nedeniyle 
daha fazla artmaktadır. Bu durum aynı 
zamanda meydana gelen ısı farklılıklarından 
dolayı stresi de tetiklemektedir” ifadelerini 
kullandı. Mevsim değişikliklerinden en çok 
etkilenen grup hamileler, yaşlılar ve çocuklar 
olduğunu vurgulayan Dr. Kamiloğlu,”  Vücut 
dengesinin bozulması nedeniyle vücut 
direncinde düşüş yaşanır ve çeşitli bağışıklık 
sistemi hastalıklarında artış görülebilir. Aynı 
zamanda kalp, tansiyon ve şeker 
hastalarında meydana gelen grip, daha hızlı 
ilerleme göstermektedir. Uzmanlar kronik 
hastalığı bulunan kişilerin mevsim 
geçişlerinde oldukça dikkatli olmaları 
gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde 
mevsim değişikliği nedeniyle artan grip virüsü 
kronik hastalarda daha hızlı ilerleme 
göstererek zatürreye ve hatta ölümlere 
neden olabilir” şeklinde konuştu
SONBAHAR AYLARINDA GRİBE DİKKAT!
Mevsim geçişlerinde meydana gelen 
hastalıklar dendiğinde şüphesiz ki akla ilk 
olarak grip geldiğini kaydeden Dr. Kamiloğlu,” 
En sık görülen bağışıklık sistemi 
hastalıklarından olan grip, değişen hava 
koşulları nedeniyle vücut direnci düşer ve 
mikroplara karşı savunmasız kalınması 
durumunda meydana gelir. Özellikle okul 
döneminde çocuklar arasında meydana 
gelen salgınlar grip riskini büyük oranda 
arttırmaktadır. 6 aylık bebeklerden itibaren 
her birey için önerilen grip aşısı, vücudun 

bağışıklık kazanmasına yardımcı olarak gribe 
karşı koruma sağlamaktadır. Yetişkinlerin 
yanı sıra özellikle bebeklerin gribe karşı daha 
hassas oldukları bilinmektedir. Bu nedenle 
grip virüsü bulunan kişilerin bebekler ile 
yakın temasta bulunmamaları ve hatta aynı 
ortamda bulunmamaları önerilmektedir. Aksi 
halde bronşit ve zatürrenin yanı sıra kalp 
yetmezliğine varan sonuçlar doğurabilir”
YAŞLILAR DİKKAT ETMESİ GEREKİR
Bebeklerin yanı sıra 65 yaş üzerindeki 
bireylerin mevsim geçişlerinde oldukça 
dikkatli olmaları konusunda uyaran Dr. 
Kamiloğlu,”Çocuklarda olduğu gibi yaşlıların 
da vücut dirençleri normalin altındadır. 
Mevsim geçişleriyle birlikte vücudun ısı 
dengesi bozulur ve vücut direnci olumsuz 
yönde etkilenir. Mevsim geçişlerindeki 
hastalıklara karşı çeşitli önlemler alınmalıdır. 
Öncelikle sağlıklı beslenmeli ve uyku 
düzenini sağlamalısınız. Sağlıklı 
beslenmeyle birlikte uyku düzeninin 
sağlanması hastalıklara karşı direnci arttırır 
ve mikroplara karşı daha etkili bir savunma 
sağlar. Kronik hastalıklar, mevsim değişikliği 
ile birlikte gelen hastalıkların daha hızlı 
ilerlemesini sağlayarak çeşitli sağlık 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 
Vücudun ısı dengesinin bozulması kronik 
hastalığı olan kişileri olumsuz yönde 
etkilemektedir. Tansiyon, kalp, tiroid hastaları 
ve böbrek hastaları ısı değişimlerine karşı 
oldukça hassastırlar. Kronik hastaların 
mevsim geçişlerinde beslenme ve uyku 
düzenlerini korumaları önerilmektedir. Aynı 
zamanda su tüketimine önem vererek 
ilaçlarını düzenli olarak tüketmelilerdir. 
Öncelikle hijyene oldukça dikkat edilmelidir. 
Vücut direncinin normalden düşük olduğu bu 
dönemlerde ellerinizi sık sık yıkamalı ve 
bulunduğunuz ortamın hijyenine özen 
göstermelisiniz. Tozlu ve kirli havanın yanı 
sıra sigara dumanı bulunan ortamlardan 
kaçınmalısınız. Grip virüsü bulunan 
kişilerden kaçınmalısınız. Aksi halde solunum 
yolu ile kolayca virüs kapabilirsiniz. 
Bulunduğunuz ortamdaki ısı dengesini 
korumaya çalışın. Özellikle 22 ve 25 derece 
aralığında bir ortam ısısı elde etmeye özen 
gösterin. Klimalara karşı kendinizi koruyun. 
İçerisinde biriken toz ve kir daha kısa sürede 
mikrop kapmanıza neden olur. Şeker, böbrek 
ve akciğer hastaları düzenli olarak zatürre 
aşısı yaptırmalılardır. Ancak aşıyı 
yaptırmadan önce bir uzmana muayene 
olmalı ve onun onayı ile aşı yaptırmalıdır. İlk 
6 ay sonrasında bebeklerin düzenli olarak 
aşılarının yaptırılması önerilmektedir. Aynı 
zamanda ebeveynler çocuklarının aşı 
kontrollerini düzeni olarak takip etmelilerdir. 
C vitamini ağırlıklı beslenmeyi ihmal 
etmeyiniz. C vitamini ile bağışıklık 
sisteminizin güçlenmesine yardımcı 
olabilirsiniz. Bol su için. Düzenli ve kaliteli 
uyuyun. Günde en az 30 dakika açık havada 
yürüyün. Düzenli egzersiz yapın. Mevsim 
yeşillikleri ve mevsim meyvesi tüketin. 
Kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin. Yumurtaya 
kahvaltılarınızda yer verin. Et, tavuk veya 
balık yemeye özen gösterin. Beslenmenizde 
besin çeşitliliğine önem verin. Bağışıklık 
sistemi güçlendirici takviyeler alabilirsiniz 
”şeklinde önemli bilgiler aktardı.

B
aşkanlar BüyüklimanYöresi'nin iki 
kardeş ilçesinin heralanda işbirliği 
içerisinde olduklarını ifade ederek 

yörenin kalkınması ve gelişmesi için bu 
işbirliğinin devam edeceğini 
söylediler. Ziyaret sırasında 
konuşan Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 
“BüyüklimanYöresi'nde 
bulunan kardeş ilçelerimizle 
birlikte her zaman 
yardımlaşma ve dayanışma 
içerisinde çalışıyoruz. Bu 
yörenin kalkınması ve 
ilerlemesi için bu birliktelikler 
büyük önem taşıyor. 
Tonya'da bizim kardeş 
ilçelerimizden birisidir. Tonya 
Belediye Başkanı Osman 
Beşel'in  ziyaretinden büyük 
mutluluk duydum. Kendisine 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Birlik ve beraberlik vurgusu 
yaparak, bu dayanışmasının 

her zaman devam edeceğini ifade eden 
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise, 
Ramis Başkan'a gösterdiği yakın ilgi alaka ve 
misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. 

BAŞKAN BEŞEL'DEN BAŞKAN UZUN'A ZiYARET
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun'u makamında ziyaret etti. 

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü'nün "Cami Dersleri" 
programı kapsamında her hafta Salı günleri 
öğle namazından önce merkez eski camide 

'Fıkıh', Çarşamba günleri öğle namazından önce 
merkez yeni camide 'Akaid', aynı gün akşam 
namazından sonra merkez yeni camide 'Tefsir' ve 
Perşembe günleri de öğle namazından önce merkez 
yavuz sultan selim camiinde 'Hadis' dersleri 
yapılıyor. İlçe Vaizi Ekrem Akbaş tarafından verilen 
cami derslerine kadın-erkek, genç-yaşlı tüm 
halkımız davetlidir.

Vakfıkebir'de 24 Eylül 2019 Salı 
günü başlayan "Cami Dersleri" 
merkez üç camide program 
dahilinde devam ediyor. 

H
amamizade İhsan Bey 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen etkinliğe Vali 

Ustaoğlu'nun yanı sıra İl 
Müftüsü Osman Aydın, il 
protokolü ve vatandaşlar katıldı. 
Buradaki konuşmasında Vali 
Ustaoğlu, İslam medeniyetinin 
camiyi merkezine alan bir 
medeniyet olduğunu 
söyleyerek, “Camiler, sosyal 
hayata şahitlik eden, İslam 
beldelerinin etrafında hayat 
bulduğu, mümin yüreklerin 
kendisinde buluştuğu kutlu 
mekânlardır. Camilerimiz, 
sadece ibadetlerimizi icra 
ettiğimiz bir mekân değil, aynı 
zamanda tarihimizin ve 
kültürümüzün bir arada 
yaşandığı merkezlerdir. İslam 
toplumunu şekillendiren ve 
Müslümanlığın simgelerinden 
olan camilerimiz; tarihin her 
döneminde olduğu gibi bugün 
de duruşuyla, sıcaklığıyla tüm 
insanları kucaklamaktadır. Zira 
camiler, hayatın günlük telaşı 
içinde kendimizi 
dinleyebileceğimiz müstesna 

yerlerdir. Müslümanlar olarak 
kardeşliğimizi pekiştirmeye, 
birlik ve beraberliğimizi 
sağlamlaştırmaya vesiledir. Her 
türlü benlik duygusundan 
arınarak bedenlerimizle beraber 
gönüllerimizi de birleştiren 
mübarek mekânlardır. Hepimiz 
için cami kimi zaman huzur ve 
sükûn, kimi zaman da umut ve 
teselli kaynağıdır.” dedi. 
Camilerin eğiten, öğreten ve 
örnekler sunan yapısıyla da dînî 
ve ilmî hayatın odak noktası 
olmaya devam ettiğini ifade 
eden Vali Ustaoğlu, “İnsanların 
normal yaşantılarında sahip 
oldukları tüm unvanları, 
imkânları, statüleri, ırkları ve 
renkleri ortadan kaldırarak eşit 
şekilde ve yan yana dizilerek 

Allah'ın huzurunda hep birlikte 
secdeye vardıkları cami, hak ve 
adalet anlayışını slogan 
olmaktan çıkarıp mümin 
zihinlere kalıcı şekilde 
nakşeder. Aynı kubbe altında 
birleşmek müminlere; birbirine 
karşı sevgi, merhamet ve adalet 
duygularıyla bakmayı öğretir. 

Camilerin bu hususi rolünü 
sürdürmesinde elbette din 
görevlilerimizin yeri büyüktür. 
Zira camilerimizin bireysel ve 
toplumsal hayata yansıyan 
faydaları, ancak bilgili, kültürlü 
ve özverili din görevlilerinin özel 
çabalarıyla gerçekleşebilecektir. 
Görevlilerimizin özverisi, 
halkımızın itibarı sayesinde 
camilerimiz sadece madden 
değil mânâ itibariyle de imar 
edilecek ve bu mânâ camiden 
bütün bir topluma yayılacaktır. 
Hayatımıza rehberlik eden 
hocalarımızdan, camilerimizin 
en değerli varlığı olan 
cemaatimizden ahirete irtihal 
edenlere rahmet, hayatta 
olanlara sağlıklı ve huzurlu bir 
ömür diliyorum.” dedi. 

Konuşmaların ardından 
program Trabzon Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Emin Aşık 
Kutlu'nun 'Cami ve Hayat' 
konulu konferansıyla devam 
etti. Vali Ustaoğlu daha sonra 
Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası dolayısıyla açılan 
sergiyi ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler 
ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Camiler, hayatın günlük 
telaşı içinde kendimizi 
dinleyebileceğimiz 
müstesna yerlerdir. 
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ÜRETEN BİR TRABZON İÇİN
BİLİM, SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ YAPILDI

Törende konuşan Vali İsmail 
Ustaoğlu, “Bugün burada 

böyle anlamlı ve güzel bir 
organizasyonda bir arada 
olmaktan mutluluk duymak-
tayız. Teknoloji meraklılarını, 
zanaatkârları, eğitimcileri, 
teknisyenleri, hobi ustalarını, 
bilim kulüplerini, öğrencileri ve 
her yaştan insanın yaptıklarını 
göstermek ve öğrendiklerini 
paylaşmak için bir araya 
getirmeyi hedefleyen bilim 
şenliği şehrimiz açısından son 
derece önemlidir. 
Organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ise, görev süreleri 
içerisinde, Trabzon'un sanatla, 
sporla, kültürel etkinliklerle ve 
gelecek nesillere bilim ve 
teknolojiyi sevdirecek çeşitli 
etkinliklerle daha çok 
buluşacağını söyledi. Bu 
anlayışın bir yansıması olarak 
kentte bilim festivali 
düzenlediklerini kaydeden 
Başkan Zorluoğlu, 
“Festivalimiz, inanıyorum ki; 
çocuklarımızla bilim, sanat ve 
teknolojiyi, daha eğlenceli, 
merak uyandıran ve katılımlı 
aktivitelerle -belki de ömür 
boyu sürecek şekilde- 
buluşturacak. Malumunuz 
olduğu üzere ülkemizin petrol 
yatakları, doğalgazı, zengin yer 
altı kaynakları yok, ülkemizin 
en değerli kaynağı şüphesiz 
genç nüfusumuz. Bizim gelece-
ğe dair en büyük umudumuz; 
bu gençlerin bilimle, teknolojiy-
le, inovasyonla yakından 
ilgilenmesi, kendilerini geliştir-
mesi ve böylece güçlü 
Türkiye'nin vücuda gelmesine 
katkı sunmalarıdır. Çağımız 

bilgi çağıdır. Ancak inananlar 
olarak hepimiz iyi biliyoruz ki; 
bilim ezelden beridir büyük ö-
nemi haizdir. Rabb'imiz bizlere, 
gerek eşsiz rehberimiz Kur'an-ı 
Kerim'de gerekse elçisi Hz. 
Muhammed (S.A.V) aracılığıy-
la, öğrenme ve bilgiye ulaşma 
konusunda; ilk ayet olan “Oku!” 
ile başlayarak çeşitli 
tavsiyelerde bulunmuş, hatta 
emirler buyurmuştur” dedi. 
Başkan Zorluoğlu, bilginin 
önemli bir güç olduğuna da 
değindiği konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Gelişmiş veya gelişmekte olan 
diğer ülkeler gibi bilginin önemli 

bir güç unsuru olduğunun 
farkına varmalı, gelecek 
planlarımızı; bilgiye ulaşmak, 
sahip olmak ve onu hayatın her 
alanında kullanmak üzere 
yapmalıyız. İçinde 

bulunduğumuz çağda her 
alanda; bireysel, toplumsal ve 
uluslar arası arenada günden 
güne artan bir rekabet ortamı 
söz konusu. Biz de ülke olarak 
bu ortamın dışında ve 
kimseden geri kalmadan, 

motivasyonumuzu her an diri 
tutarak, kapasitemizle hayal 
gücümüzü birleştirerek, kendi 
insanımızı, geleceğimizin 
teminatı çocuklarımızı ve 
ülkemizi daha üst seviyelere 
ulaştırma gayretinde olmalıyız.” 
Festival içeriğine ilişkin 
bilgilendirme de yapan Başkan 
Zorluoğlu, “Trabzon Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından 
hazırlanan, bilim, sanat ve 
teknoloji temalı 62 farklı 
etkinliğin yer aldığı bilim 
festivali projemiz, TÜBİTAK'a 
sunulmuş ve bilim şenliği 
desteği almıştır. Festivalimizde, 
sanayi 4.0 dijital dönüşüm 
sürecindeki yeni teknolojilerin 
tanıtılmasını, bu teknolojilerinin 
kullanılabilmesi için sahip 
olunması gereken becerilerin 
katılımcılara kazandırılmasını 
ve teknolojinin sosyal faydaya 
dönük konularda kullanımının 
arttırılmasını amaçlıyoruz. 
Bilim şenliğimizle; teknoloji 
meraklılarını, zanaatkarları, 
eğitimcileri, teknisyenleri, hobi 
ustalarını, mühendisleri, bilim 
kulüplerini, yazarları, 
sanatçıları, öğrencileri ve her 
yaştan insanımızı, eserlerini 
göstermek ve öğrendiklerini 
paylaşmak üzere bir araya 
getirmeyi hedefliyoruz.  Dileyen 
herkese açık olacak şekilde 
çeşitli atölye çalışmaları, 
konserler, konferanslar, 
yarışmalar ve sergi 
etkinliklerinin de 3 gün süreyle 
burada düzenleneceği Üreten 

Bir Trabzon İçin Bilim, Sanat ve 
Teknoloji Festivalimizin, 
şehrimizin her bir ferdine, bu 
kadim şehrin bugününe ve 
geleceğine hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Açılışın ardından Vali 
Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, 
etkinliğe katkı sağlayanlara 
plaketlerini taktim ederek, 
öğrenciler ve protokol 
üyeleriyle stantları gezdi. Vali 
İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun yanı sıra, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, 
Ortahisar Belediye Başkanı 
Ahmet Metin Genç'in açılışını 
yaptığı festivale, öğrenciler, 
öğretmenler ve veliler de büyük 
ilgi gösterdi.

GÖÇ, GÜVENLİK VE SOSYAL UYUM BÖLGESEL
ÜST DÜZEY ÇALIŞTAYI TRABZON'DA BAŞLADI

Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü Uyum ve 

İletişim Dairesi Başkanlığı ile 
Birleşmiş Milletler Yüksek 
Komiserliği işbirliğinde 
gerçekleştirilen çalıştaya 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
18 İllin Valileri, Göç İdaresi 
Genel Müdürü Abdullah Ayaz, 
Türkiye Kızılay Genel Müdürü 
İbrahim Altan, İç Güvenlik 
Stratejileri Dairesi Başkanı Can 
Ozan Tuncer,  BMMYK Türkiye 
Temsilcisi Vekili Jean Marie 
Garelli, göç idaresi müdürleri, 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve diğer ilgililer 
katıldı. Buradaki konuşmasında 
Vali Ustaoğlu, “Çeşitli 
statülerden yaklaşık 5 bin 400 
ikamet izni sahibi, 6 Bin 700 
Uluslararası Koruma başvuru 
sahibi ve 3 bin 300 Geçici 
Koruma kapsamındaki 

misafirlerimiz olmak üzere 16 
bine yakın kişiyi misafir 
etmekteyiz. İlimizde bu güne 
kadar valiliğimiz olarak 
misafirlerimizin hak ve 
yükümlülükleri, sosyal 
yardımlar, çocuklarımızın 
eğitim-öğretime kazandırılması, 
sağlık hizmetleri ve diğer temel 
haklardan yararlanmaları 
konusunda pek çok toplantı, 
faaliyet ve çalışma yapılmıştır.  
Misafirlerimizin temel 
ihtiyaçların karşılanmasının 
yanında, toplumla karşılıklı 
uyum ve iletişimlerinin 
arttırılması için tüm kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler, üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşları ile ortak 
çalışma ve programlar 
yürütülmektedir.
MİSAFİRLERİMİZ İÇİN 
TÜRKÇE DİL KURSLARI 
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
Trabzon'daki misafir 
göçmenlerin kendi kültürlerini 
yaşama ve yaşatmalarının 
yanında sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerden 
yararlandırılmaları amacıyla 
Türkçe dil kursları 
gerçekleştirilmiştir. Bu kurslar 
ile öncelikli olarak Türkçemizi 
öğrenmeleri konusunda 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
kapsamda çalışmalarımız 
halen devam etmektedir. 
İlimizde haklar, özgürlükler ve 
güvenlik dengesi misafirleri-
mizin toplumla olan karşılıklı 
uyumları konusundaki çalışma-
lar sürdürülmektedir” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, TÜBİTAK 
işbirliği ile gerçekleştirilen “Üreten Bir Trabzon İçin Bilim, 
Sanat ve Teknoloji Festivali”, Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

“Üreten Bir Trabzon İçin Bilim, 
Sanat ve Teknoloji Festivali”

Türkiye'nin yedi bölgesinde düzenlenecek olan, “Göç, Güvenlik ve Sosyal 
Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nın ilki Trabzon'da başladı.

MHP İLÇE BAŞKANININ ACI GÜNÜ

Vakfıkebir İlçesinin eski 
esnaflarından merhum Yusuf 

Baltürk'ün eşi ve aynı zamanda MHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk'ün annesi Emine 
Baltürk (80), bir süre önce 
geçirdiği rahatsızlık 
sonucu KTÜ Tıp Fakültesi 
yoğun bakım ünitesinde 
tedavi altına alınmıştı. 
Hastanedeki yaşam 
mücadelesini kaybeden 
merhume Emine 
Baltürk'ün cenazesi 03 
Ekim 2019 Perşembe 
günü İkindi namazına 
müteakiben Deregözü 
Mahallesi Fettahoğlu 
Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından aynı 
yerdeki aile kabristanlı-

ğında toprağa verildi. 10 çocuk annesi 
olan Emine teyzeye Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz.  

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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Vakfıkebir İlçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk'ün annesi ilçenin eski esnaflarından merhum Yusuf 
Baltürk'ün eşi Emine Baltürk (80), yaşam mücadelesini kaybetti. 
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Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 

“bütün Trabzon'a” hizmet 
anlayışı çerçevesinde ilçeleri 
ziyaret etmeyi sürdürüyor. 
Göreve geldiği ilk günden 
itibaren sık sık istişare ve ortak 
akıl vurgusu yapan Başkan 
Zorluoğlu, bu bağlamda bugün 
Tonya halkı ile buluştu. İlk ola-
rak Tonya Belediyesi'ni ziyaret 
eden Başkan Zorluoğlu'na 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel, ilçenin genel durumu 
hakkında bilgi verdi.
İLK KEZ BİR BAŞKAN 
TONYA'YA GELİYOR
Tonya'nın yıllardır çözüme 
kavuşmayı bekleyen 
sorunlarından bahseden 
Başkan Beşel, Tonya 
Belediyesi'ni ilk kez bir 
büyükşehir belediye başkanının 
ziyaret ettiğini belirterek, 
Başkan Zorluoğlu'na teşekkür 
etti. Zorluoğlu'nun Tonya 
ziyaretinin çok kıymetli 
olduğunu dile getiren Başkan 
Beşel, ilçenin sorunlarının 

çözümü noktasında 
da ellerinden geleni 
yapmaya hazır 
olduklarını 
vurguladı.
Başkan Zorluoğlu 
ise ilçeye dair 
yapmış olduğu 
sunum ve 
gayretlerinden 
dolayı Başkan 
Beşel'e teşekkür 
etti. Sorunları, 
beklentileri ve 
önerileri birinci 
ağızdan dinlemek 
için ilçeleri ziyaret 
etmeyi 
sürdüreceğini 

söyleyen Başkan Zorluoğlu, 
“Bütün ilçelerimizde bu 
programı gerçekleştiriyoruz. 
Ortahisar ve Araklı'da da 
programlarımızı yaptık, bugün 
de Tonya'dayız. İnşallah birkaç 
ay içinde bütün ilçelerimizi bu 
şekilde tarayıp, temel 
problemlerimizi öğrenmiş 
olacağız” dedi.
BÜYÜK ŞEHİRE, BÜYÜK 
YAKLAŞIM
Büyükşehir Belediyesinin '2020 
Yılı Yatırım Programı'nı 
hazırladıklarını söyleyen ve bu 
yatırım programının 'herkes 
tarafından bilinen, aleni bir 
program' olacağını vurgulayan 
Başkan Zorluoğlu, “Bu sayede 
tüm ilçe belediye başkanları ve 
muhtarlarımız 2020 yılına 
girmeden nereye, nasıl, ne 
şekilde hizmet yapılacağını 
biliyor olacak” dedi. Büyükşehir 
Belediyesinin bu yeni yaklaşımı 
ile Tonya'nın sorunlarına 5 yıllık 
bir perspektif çerçevesinde 
çözümler üretileceğini ifade 

eden Başkan Zorluoğlu, “Bizim 
perspektifimiz 5 yıllık. 5 yıllık 
yatırım programımızı, yıllara 
böleceğiz ve bu 5 yılda sizlerin 
dile getirmiş olduğu meseleleri 
inşallah çözmüş olacağız” 
şeklinde konuştu.
TONYA'YA OTOBÜS SEFERİ 
MÜJDESİ
Başkan Zorluoğlu, sözlerinin 
devamında ilçenin otobüs 
sıkıntısına değindi. Tonya ve 
Şalpazarı dışında Trabzon'un 
her ilçesine otobüs seferleri 
olduğunu anımsatan Başkan 
Zorluoğlu, “Biz, Tonya ve 
Şalpazarı'na da otobüs 
seferlerini başlatacağımıza söz 
vermiştik. Buradan müjdeyi 
verelim. 20 yeni otobüs siparişi 
verdik. Yılbaşında inşallah 
teslim almış olacağız. 
Otobüslerimizin parası da 
ödendi. Şu anda üretimleri 
yapılıyor. İnşallah otobüslerimizi 
teslim aldığımızda Tonya ve 
Şalpazarı ilçelerimizin bu 
taleplerini de karşılamış 

olacağız” diye konuştu. Başkan 
Zorluoğlu ayrıca ilçeye durak 
yapacaklarının da sözünü verdi.
SU SORUNU ÇÖZÜME 
KAVUŞUYOR
Büyük Mahalle'de yaşanan su 
sorunu ve ilçedeki kanalizasyon 
problemlerinden de haberdar 
olduklarını anlatan Başkan 
Zorluoğlu, “Tonya'nın 
mahallelerinin projelerini 
topyekûn yapacağız. İmkânlar 
dâhilinde çalışmalarımızın bir 
kısmına hemen başlayacağız. 
Önceliklendirme noktasında ise 
ilçe belediye başkanlarımızın 
taleplerini dikkate alacağız” 
dedi. Pazar yeriyle ilgili proje 
çalışmalarının da devam 
ettiğinin bilgisini veren Başkan 
Zorluoğlu, projelendirme 
tamamlandıktan sonra yapımı 
için süratle gerekli adımları ata-
caklarını vurguladı. Yol çalış-
maları hususunda ise adaletli 
bir yaklaşım içerisinde olacak-
larını söyleyen Başkan Zorluoğ-
lu, tüm Trabzon'a hakkaniyetli 
ve sistemli hizmetler 
götürüleceğini kaydetti.
BÜYÜKŞEHİRİN HER İLÇEDE 
İMZASI OLACAK
Tonya'nın önemli bir turizm 
destinasyonu olduğundan da 
bahseden Zorluoğlu, yakın 
zamanda açılışı 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
yapılan Erikbeli'ndeki tesislerin 
ilçeye kaktı yapacağını ifade 
etti. İlçede yer alan Kadıralak 
Yaylası'nın da çok önemli bir 
turizm destinasyonu 
olabileceğini söyleyen Başkan 
Zorluoğlu, “Yaylamızın bazı 

sıkıntıları var. Burada öncelikle 
otopark ve tuvalet sorununun 
ivedilikle çözülmesi gerekiyor. 
Bu noktada da çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu. Sorunların 
çözüme kavuşması konusuna 
bir yıllık perspektifle bakılma-
ması gerektiğini de dikkatlere 
sunan Başkan Zorluoğlu, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bizim 5 
yıl zamanımız var. Önce proje-
ler, sonra uygulamalar olacak. 
Allah'ın izni ile Tonya da, diğer 
ilçelerimiz de imkânlarımız 
ölçüsünde hizmet alacak. 5 yıl 
sonra ilçelerimizi gezdiğimizde 
insanlar 'Büyükşehirin burada 
nesi var' demeyecek. İnsan-

larımızın her ilçede eserlerimizi 
görmesi lazım ki, biz gerçek 
anlamda büyükşehir anlayışını 
bütün ilde oturtabilelim.”
MAZARET DEĞİL ÇÖZÜM 
ÜRETECEĞİZ
Belediye ziyaretinin ardından 
Başkan Zorluoğlu, ilçe 
muhtarlarıyla bir toplantı 
gerçekleştirdi. Sorunları ve 

beklentileri toplantı esnasında 
birinci ağızdan dinleyen Başkan 
Zorluoğlu, “Biz mazeret değil, 
çözüm üreteceğiz. Seçim 
kampanyamızı yürütürken hep 
şunu söyledik: 1 Nisan'ı, 
başkanlık koltuğuna oturmak 
için değil, Trabzon'a hizmet 
edebilme heyecanı 
duyduğumuz için bekliyoruz. 
Dolayısıyla bu heyecan ve her 
zaman dile getirdiğimiz üzere 
hakkaniyet anlayışımız 
doğrultusunda ilçelerimizde 
ayrımcılık yapmayacak, tüm 
Trabzon'a eşit hizmet 
götüreceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Zorluoğlu, toplantının 
ardından esnaf ziyareti yaptı. 

Esnaf ziyareti sonrası İskenderli 
Mahallesi'nde de vatandaşla bir 
araya gelen Başkan 
Zorluoğlu'na programları 
sırasında Genel Sekreter Ahmet 
Adanur, Genel Sekreter 
Yardımcısı Süleyman Gün, 
Özel Kalem Müdür Vekili Zülfü 
Turan, daire başkanları ve 
danışmalar eşlik etti.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, ilçede büyük bir heyecan 

ve coşkuyla açılışı gerçekleştirilen 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun, 
eğitim öğretim hizmetine başlamış 
olması dolayısıyla, eğitim 
kompleksinin inşasında emeği-katkısı 
bulunanlar ile açılış merasimine iştirak 
eden başta Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş ve devlet erkanı 
olmak üzere herkese dua ve 
teşekkürlerini ifade etti, şükran 
duygularını paylaştı. Eğitim kompleksi 
ile ilgili de bilgiler veren İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, duygu ve 
düşüncelerini dile getirdiği mesajında 

şunları söyledi: Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursumuz, 29 Eylül 2019 
Pazar günü Diyanet İşleri 
Başkanımızın onur konuğu olarak 
bulunduğu kalabalık bir toplulukla 
eğitim öğretim hizmetine açılmıştır. 17 
Eylül 2015 tarihinde sade bir törenle 

ve dualarla temeli atılan Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursumuz, adeta bir 

seferberlik anlayışıyla 
Vakfıkebirli kardeşlerimiz, din 
görevlilerimiz, gurbette bulunan 
hayırseverlerin ve bazı 
müftülüklerin katkılarıyla 
müftülüğümüz öncülüğünde, 
hayri hizmetleri yürütmek 
amacıyla kurulan Hacı Ziya 

Habiboğlu Derneği tarafından ve 
550 yıllık kız çocuklarıyla alakalı 
özlemin giderilmesi için yapımına 
başlanmış, 4 yıl gibi kısa bir zamanda 
tamamlanmış ve 29 Eylül itibariyle pek 
muhterem hazirunun iştirakiyle açılışı 
gerçekleştirilmiştir.Yüce Allah'a ne 
kadar şükretsek azdır. Geleceğin 
dünyasını şekillendirecek, yarının 
mamur Türkiye'sinin aktörlerini ve o 
nesillerin annelerini yetiştirme azmi ve 
kararlılığıyla inşa edilen bu eğitim 
kompleksi, 1 milyon 374 bin TL'si borç 
olmak üzere 10 milyon 750 bin TL'ye 
hizmete kazandırılmış, aradan geçen 
4 yıllık maliyet artışları dikkate 

alındığında bugünkü değerinin 15 
milyon civarında olduğu görülmüştür. 4 
dönüm arsa üzerine kurulan eğitim 
kompleksi, 1200 m²  inşaat alanı, 8000 
m² döküm alanı, müstakil 2 blok, 2 
dönüm bahçe ve oyun alanı, modern 
mutfak, 240 m² yemekhane, kantin ve 
kafeterya, konferans salonu, 
kütüphane, mescit, 8 adet öğretici 
odası (ofis), toplantı salonu, yönetici 
ofisi ve kapalı spor salonu, dörder 
kişilik 40 yatakhanesi, 140 öğrenci 
kapasiteli okul öncesi din eğitimi için 
4-6 yaş sınıfları ile benzerlerinden 
farklılık arz etmektedir. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın himayelerinde, ilimizin 
de sınırlarını aşan geniş bir bölgeye 
hizmet edeceği beklenen Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu büyük bir boşluğu 
dolduracaktır. 4 yıl önce temeli atıldığı 
günden beri açılış zamanını kovalayan 
nice kardeşimiz şimdilerde aramızda 
yok, ama bir çoğumuz buna şahitlik 
ettik. İşte büyük lütuf budur.  
Vakfıkebirli kardeşlerimiz, din 
görevlilerimiz ve uzaktan yakından bu 
hayır seferberliğine katılan 
hayırseverlerimiz ve adını bilmediğimiz 
nice gönül erbabının desteği, azim ve 
gayretleriyle hizmete hazır hale 
getirilen bu müessesenin açılış 
programına teşrif eden Muhterem 
Diyanet İşleri Başkanımıza teşekkür 

arz ediyorum. Valimiz Sayın İsmail 
Ustaoğlu'na, bu projenin cesaret ve 
planlama mimarı TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Saygı değer Muhammet 
Balta'ya, TBMM Genel Sekreteri Sayın 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na, eski 
bakan Sayın Faruk Nafiz Özak'a, 
Kaymakamımız Sayın Mesut 
Yakuta'ya, Beşikdüzü Kaymakamı 
Şakir Öner Öztürk'e, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, Trabzon Milletvekilleri 
Sayın Bahar Ayvazoğlu ve Sayın Salih 
Cora'ya, Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'ya, 
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Emin Aşıkkutlu'ya, Bayburt 
Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Dekanı 
Nasrullah Hacımüftüoğlu'na, Kaanlar 
Ailesine, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet Bilgin'e, ilçe müftülerimize, 
basınımızın, bilhassa yerel 
basınımızın değerli mensuplarına, din 
görevlisi kardeşlerime, gece gündüz 
demeden yapının her bir aşamasını 
takip eden Hacı Ziya Habiboğlu 
Derneği yetkililerine, değerli 
Vakfıkebirli kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Gelişleriyle bizleri 
onurlandırmışlardır.  Bu kompleksin 
inşasına katkı sağlayan ama açılışını 

göremeden Rahmet-i Rahmana 
kavuşan Seyfi Garip amcamız gibi 
hayır ve gönül ehlini de rahmet, 
minnet, şükran ve dua ile anıyorum. 
Bugünlere gelirken Yapının inşaat işini 
yürüten Huzurum İnşaat firmasına, 
inşaat safhasının her aşamasında ve 
kaynak ihtiyacı duyduğumuz her anda, 
doğrudan kendisine ulaşabildiğimiz, 
dertlerimizi aktarabildiğimiz, 
gayretleriyle ayni ve nakdi yardımın 
temin edilmesine vesile olan deneyim 
ve imkanlarını esirgemeyen TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta'ya, 
meclisteki odalarında buyur ederek 
bizleri karşılayan tüm Trabzon 
milletvekillerimize, inşaatın takibi ve 
malzeme teminini ile her türlü 
prosedürün işletilmesi ve takibini 
sağlayan Hacı Ziya Habiboğlu Derneği 
Başkan ve üyelerine, her ay periyodik 
olarak belli bir miktarla aidat ödeyerek 
hayır hizmetine katkı sağlayan din 
görevlilerimize ve diğer kardeşleri-
mize, değerli Vakfıkebirlilere, sesimizi 
uzaklara duyuran, hep işbirliğiyle 
çalıştığımız değerli basın mensup-
larına, başta çevre düzenlemesi olmak 
üzere bu yapıya büyük katkı sağlayan 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, teşekkür ve dua 
etmeyi borç bilirim.

İLÇE MÜFTÜSÜ HÜSEYİN KÖKSAL, 
HERKESE DUA VE TEŞEKKÜR ETTİ, ŞÜKRAN DUYGULARINI PAYLAŞTI

BAŞKAN ZORLUOĞLU, TONYA'DA MÜJDELERİ SIRALADI
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G

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

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

DR. KAMİLOĞLU, 
MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

> Sadık AYDIN 4'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de > Sadık AYDIN 7'de

BAŞKAN ZORLUOĞLU, 
TONYA'DA MÜJDELERİ SIRALADI

BEŞİKDÜZÜ GIT-GIT CHICKEN-
HORON KÖFTE HİZMETE AÇILDI

VAKFIKEBİR FEN LİSESİ'NE YENİ YÖNETİM

> Vedat FURUNCU 4'de

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

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

 ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DEVREDE
Vakfıkebir İlçesi Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi "Öğrenci 
Koçluğu" sistemi ile öğrencilerine destek oluyor.

MÜFTÜ KÖKSAL: "YÜCE ALLAH'A 
NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR"

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nun hizmete 
açılmış olması dolayısıyla 

"Yüce Allah'a ne kadar 
şükretsek azdır." diyen 

İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, eğitim 

kompleksinin inşasında 
emeği-katkısı bulunan ve 
açılış merasimine iştirak 

eden herkese dua ve 
teşekkür etti, şükran 
duygularını paylaştı.

Beşikdüzü İlçesi Alparslan Türkeş Caddesinde GIT-GIT CHICKEN-
HORON KÖFTE salonu coşkulu bir kalabalığın katılımı ile açıldı.

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde Vakfıkebir Fen 
Lisesinde Okul Aile Birliği toplantısı yapılarak okul aile 
birliği için yeni dönemde başkanlık seçimi yapıldı. 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Tonya'yı ziyaret etti, “Otobüs seferlerinden su sorununa, 
kanalizasyon probleminden pazar yeri sıkıntısına kadar 
güzel Tonya'mızın ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız” dedi.

Sonbaharın gelmesi 
ile birlikte görülen 
ani ısı değişimleri 
hastalıklara zemin 

hazırlıyor. Vakfıkebir 
Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi 

Doktorlarından Aile 
Hekimi Dr. Zafer 

Kamiloğlu, mevsim 
geçişlerinde sağlıklı 

kalmanın yolları 
hakkında bilgi verdi.

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87
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Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI


