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> Sadık AYDIN 2'de

GAZİLER GÜNÜNÜ TÖRENLE ANDIK

BAŞKAN SAĞLAM'DAN 
AHiLiK HAFTASI MESAJI
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Ahilik Haftası dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, 
yüzlerce yıl önce temeli 
atılan Ahilik kültürünün 
esnaflığın değerlerini 
koruduğunu söyledi. > Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

YÜKSEK; “HALK EĞİTİM MERKEZİMİZ 

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü M. Birol 
Yüksek, Kurum olarak 
geçen yıl açılan ve bu yıl 
açılacak olan kurslarla 
ilgili olarak bilgilendir-
mede bulundu.

SiZLERi BEKLiYOR”

VAKFIKEBiR'iN 

Vakfıkebir'de 2018 yılında yapılan, yapımı

devam eden projeler ve hizmetlerle 

ilçenin yüzü gülüyor.

İ
lçeye tarihinin en büyük hizmetlerini kazandıran 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 
2018 yılında da hizmet rekorlarına yenilerini 

ekleyerek yoluna devam ediyor.      
> Sadık AYDIN 3'de

ALTIN ALTIN YILI OLUYOR

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e 
Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl 
dönümü olan 19 Eylül günüde Gazileri Ülkemizde milletimiz 
için yapmış oldukları fedakarlıklara uygun olarak 
Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde yapılan törenle andık.

> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de
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BAŞKAN SAĞLAM'DAN AHİLİK HAFTASI MESAJI
Ahilik kültürünün; saygı, dürüstlük ve 
adaleti esas alan bir anlayış ile 
dayanışma ruhunu ekonomiye 
yansıttığını vurgulayan Sağlam, 
''Temelinde insanı esas alan fakat 
tek başına bireye değil toplumsal 
olana yönelen; birliğin ve toplumsal 
huzurun sağlanmasına öncülük eden 
Ahilik, Türk milletinin özünü yansıtan 
en önemli değerlerinden biri olup yüz 
yıllar öncesinde ihtiyacımız olan 
gerçekleri gözler önüne sermiştir. 
Ahilikte ben değil 'biz' denmesi 
tembihlenmektedir. Bizler; bir 
esnafın tek başına sadece kendi 
menfaatlerini değil, aynı zamanda 
hem diğer bir esnafın hem de 
tüketicinin hakkını gözetmesi 
gerektiğini, bu doğrultuda en büyük 
kılavuzun vicdan olduğunu ortaya 
koyan ahilik kültürü ile büyüdük. 
Birbirimize sıkıca kenetlenmeyi, birlik 
beraberlik içinde ilerlemeyi ortak 
değerlerimize borçluyuz. 
Değerlerimizin daha da güçlü 
kılınması adına Ahilik kültürünün 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması hususunda bizlere büyük 
görevler düşüyor” dedi.
“AHİLERİMİZİN TEMBİHLEDİĞİ 
GİBİ HER ZAMAN “BİZ” 
DEMEKTEYİZ.”
Bölgemizde Ticaretin kalbinin attığı 
yer olarak tabir edilen Vakfıkebir'in, 
Ahilik değerlerinden beslenen önemli 
ilçeler arasında olduğunu söyleyen 
Sağlam; “ 'Müşteri velinimetimizdir' 
olgusunu en iyi uygulayan ilçelerden 

biri olarak, Ahilerimizin tembihlediği 
gibi her zaman “biz” demekteyiz. 
Sadece kendi menfaatlerimizi 
gözeterek ticaret yapmak, 
yetiştiğimiz kültüre büyük haksızlıktır. 
Bu nedenle biz büyüklerimizden ne 

gördüysek ticarette bunu uyguladık. 
Atalarımız bize, ticaretin sadece 
almak satmaktan ibaret olmadığını, 
bunun yanında sevgi, saygı, 
vefakârlığın da ticaretle iç içe 
olduğunu, eğer bunlar varsa esas 

kazancın o zaman sağlandığını 
söylediler. Biz de daima kazanan 
olmak adına, bizi biz yapan değerleri 
yitirmemek için çabalıyoruz” 
ifadelerini kullandı. Ahi Evran Veli'nin 
ticaret ahlakına, dayanışma ve 
paylaşmaya dayanan ilkelerinin, 
geleceğe yol gösterdiğini belirten 
Sağlam mesajında şu şekilde devam 
etti: “Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, 
başkalarının hakkına saygıyı, adil ve 
eşit olmayı öğütleyen Ahilik Kültürü; 
geçmişten günümüze uzanan, 
gelecekte de yaşatılması gereken 
önemli bir yaşam felsefesidir. Esnaf 
ve sanatkârlara doğruluktan, 
dürüstlükten yana olmayı, cesur ve 
cömert davranmayı tembihleyen 
Ahilik; 'eline, beline, diline hâkim ol, 
harama bakma, doğru, sabırlı, 
dayanıklı ol, yalan söyleme, kimseyi 
kandırma, kanaatkâr ol, dünya 
malına tamah etme, yanlış ölçme, 
eksik tartma, alnın, kalbin ve kapın 
daima açık olsun ve kendin muhtaç 
iken bile başkalarına ikram edecek 
kadar cömert ol' diyen dizeleriyle 
daima yol gösteren olmuştur. 
Rabbim bu duayı yaşayan ve 
yaşatanlardan olmayı, üretirken 
faydalı kılmayı nasip etsin, bizleri 
doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. 
Bu duygu ve düşünceler ile el emeği, 
alın teriyle ticari hayata dokunan tüm 
kardeşlerimin Ahilik Haftası'nı 
kutluyor, herkese hayırlı bereketli 
helal kazançlar diliyorum'' ifadelerini 
kullandı.

Müdür M. Birol Yüksek, 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğünce 2017/2018 öğretim yıl 
boyunca akşam, hafta Sonu, yarıyıl 
ve yaz tatillerinde;  Kurumumuz 
merkez binada, Mahallelerimizde, 
ilçemizdeki resmi kurumlarda, KYK 
Yurt Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü 
ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
bünyesinde Mesleki ve Teknik 
Kurslardan, Servis Elamanı 
Yetiştirme, Bilgisayar Kullanım, 
Gümüş Takı İşlemeciliği, Hasır 
Örmeci, Kalorifer Ateşçiliği, Kadın 
Üst Giysileri, Ev Mefruşatı, El Nakış 
Teknikleri, Hijyen Eğitimi, Katı Yakıtlı 
Kalorifer Ateşçiliği, Yağlı Boya 
Resim, Avcı Eğitimi, İşaret Dili ve 
Engelli Eğitimi kursları olmak üzere 
102 kurs, Karate, Tekvando, 
Masatenisi, Gitar, Bağlama, Piyano, 
Keman, Tiyatro ve okullar Hayat 
Olsun Proje Kapsamında Genel 
Kurslar adı altında 162 kurs ve 7 
okuma yazma kursu ve 110 
Öğrenciye yönelik Üniversiteye 
Hazırlık Kursu açılmıştır. 2017/2018 
Eğitim öğretim yılında toplam 273 
kurs açılmış olup bu kurslara 4776 
kursiyer kayıt yaptırmıştır. Bu kurslar 
sonunda birçok vatandaşımızın 

meslek sahibi olması sağlanmıştır.
“OKULLAR HAYAT OLSUN” 
PROJE KAPSAMINDA KURSLAR 
AÇILACAK
2018/2019 öğretim yılında da 
öğretim yılı başından itibaren akşam, 
hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde; 
Kurumumuz merkez binasında, 
Mahallelerimizde, Resmi Kurum ve 
Kuruluşlar bünyesinde, İlçe Spor 
Müdürlüğü, KYK Yurt binasında ve 
Gençlik merkezi bünyesinde; Servis 
Elemanı Yetiştirme, Bilgisayar 
İşletmenliği, Bilgisayar Kullanımı, 
Web Tasarım, Bilgisayar Destekli 
Muhasebe, Arı Yetiştiriciliği, Grafik 
ve Animasyon, Tiyatro, Gümüş Takı 
İşlemeciliği, Hasır Örmeci, Kalorifer 
Ateşçiliği, Giyim Bölümü, Ev 
Mefruşatı, Basit Nakış İğne 
Teknikleri, Temel Muhasebe, Sürü 
Yönetimi Elemanı, Yağlı Boya 
Resim, Avcı Eğitimi, İşaret Dili, Kara 
Kalem, Fotoğraf Çekimi, Karate, 
Tekvando, Keman, Piyano, 
Bağlama, Üniversiteye Hazırlık, 
KPSS, Gitar başta olmak üzere 
okullarımızda “Okullar Hayat olsun” 
Proje Kapsamında unutulmaya yüz 
tutmuş oyunlarımızla ilgili kursların 
açılması planlanmaktadır. Ayrıca 

Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi 
Emine ERDOĞAN Hamfendinin 
başlatmış olduğu okuma yazma 
kursları projesi yıl boyunca 1(bir) 
kursiyer dahi olsa ilçemizde geçen 
yıl olduğu gibi açılması 
planlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi 

bu yılda kurumumuz halkın istek ve 
ihtiyaçlarına göre kurs planlama 
çalışmaları çeşitlendirilip, artırılarak 
sürdürülecek ve vatandaşlarımızın 
boş zamanlarını kurslarımızda 
değerlendirmeleri ne imkan 
sağlanacaktır. Dedi.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

“İLK KEZ OLDU"
Geçen hafta Vakfıkebir'de hiç görülmemiş 

bir olayla karşılaştık...

Tabi her şey Allah'tan...

Resmen başımıza elma büyüklüğünde buz 

yağdı. Birçok araçta hasar meydana geldi. 

Evlerin güneş enerjileri hasar gördü. 

Gökten yağan bu buz kütlelerinin 

sevindirici tarafı ise herhangi bir can kaybı 

olmaması idi...

Havadan buz kütlelerinin yağması ile 

insanlar hem araçlarını çekecek yer aradı 

hemde bir hasar görmemeleri için kapalı 

yerlere kaçıştı...

Bu olay Vakfıkebir'de ilk oldu ve 

unutulacak gibi değil...

*******************

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı...

Bu yılda ders çili çalmış oldu...

Öğrencilerimizin geçiş güzergahları, 

yeniden gözden geçirildi. Öğrencilerimiz 

asfalt ve parke olan yollardan okullarına 

gitmeye başlanıldı...

Bir kaç yıl önce sel felaketinden dolayı, 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 

6 ay sonra zorla başlanılan, Halk Eğitim 

Merkezi Karşısı KOTTOK bayırı, Başkan 

Muhammet Balta tarafından okullar 

caddesine kadar asfaltlandı...

Kemaliye Mahallesi ve Cumhuriyet 

Mahallesi böyleyken, Büyükliman 

Mahallesi için ne denmeli?

Büyükliman Mahallesinde de eğitim-

öğretim başladı ama yollarla alakalı bir 

çalışma başlamadı...

Buradaki öğrencilerimiz Kemaliye ve 

Cumhuriyet mahalleri kadar şanslı değil...

Kemaliye Mahallesi, Okullar Caddesinde 

bulunan yurt inşaatından dolayı öğrenciler 

okullarına gitmekle bir hayli zorlanıyor. 

Ders zili çalmadan önce bu inşaattan 

dolayı kapanan yol, açılmış olsaydı daha 

iyi olurdu değil mi?

Ne trafik oludu nede öğrenciler okullarına 

gitmekle zorluk çekerdi.

En yakın bir zaman içinde öğrencilerimizi 

rahata kavuşturmamız gerektiğini 

düşünüyorum, sayın başkanımızın da aynı 

düşünce içinde olduğunu umuyorum...

*********************

2014 yılında yapılan yerel seçimlerin 

ardından, vatandaşın tam desteğini alarak, 

Vakfıkebir Belediyesi AK Belediyecilikle 

tanıştı...

Vatandaşın beklentisi yüksekti bu 

yönetimden, Başkan Muhammet Balta, 

asfalt ve beton yollar yaptı. Sanat yapıları 

ve bir kaç tane yatırım...

Birçok km Asfalt ve beton yollar yapıldı 

ama bazı yerler eksik kaldı... 

Halen döküm yapılması gereken yerler 

var.

 Acaba bu yerel seçime kadar bir şeyler 

daha yapılır mı?

Yoksa yerel seçimlerin ardından sonra mı, 

tekrar gündeme alınır...

Vakfıkebir tarihinin en büyük beton-asfalt 

yolu döküldü. Tarihinin en büyük sanat 

yapıları yapıldı.

Tabi hal böyleyken insanların beklentileri 

de arttı...

Hayırlısı diyelim...

Bu yıl ise vatandaşın beklentisi olan ve 

beklenti haline gelen, Vakfıkebir Ekmek 

Festivali idi. Onu da gerçekleştirdiler. 

Büyük bir beklenti vardı ki, o kadar 

kalabalık oldu. En önemlisi ise kazasız 

belasız bitmesi idi... 

YÜKSEK; “HALK EĞİTİM MERKEZİMİZ SİZLERİ BEKLİYOR”
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2018 VAKFIKEBiR'iN ALTIN YILI OLUYOR 

"PLAJ VE SOSYAL ALAN 
PROJESİ TAMAMLANDI"  
2018 yılında yapılan ve yapımı 
devam eden hizmetlerle ilgili 
bilgiler veren Başkan 
Muhammet Balta, “Bu yıl 
Vakfıkebir'imizin tarihine altın 
harflerle yazılacak hizmetler 
gerçekleştirdik. İçerisinde 1,5 
kilometrelik yürüyüş yolu, 
bisiklet alanı, büfe, mini 
restraurant, dinlenme alanı, 
gölgelik, denize girme 
alanlarının bulunduğu ve 
Karadeniz Bölgesi'nin en güzel 
plajlarından birisi olmaya aday 
olan Vakfıkebir Plajı ve Sosyal 
Alan Projemizi tamamlayarak 
halkımızın hizmetine sunduk.  
2019 yaz sezonunda tam 

kapasite ile plaj çalışacak. 
Bölgenin en önemli plajlarından 
birisi haline gelen Vakfıkebir 
Plajı daha şimdiden ilimiz 
dışında yaşanan insanların bile 
gözdesi haline geldi.
"OTELİMİZ İÇİN 15 
MİLYONLUK YATIRIM" 
Uzun yıllardır atıl durumda bek-
leyen Vakfıkebir Oteli Dünya'nın 
en önemli markalarından birisi 
olan Ramada markası ve 15 
milyonluk bir yatırımla hizmete 
girdi. Hem yöre hem de bölge 
turizmimiz açısında büyük önem 
taşıyan otelimiz hizmete girdiği 
dönemde %100 doluluk oranına 
ulaşmıştır. Ayrıca istihdam acı-
sından da bölgemiz insanlarına 
yeni bir alternatif olmuştur. 

"OSB'DE ARSA TAHSİSLERİ 
YAPILIYOR" 
İlçemizde 30 yıllık bir mazisi 
olan Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi'nde arsa tahsislerine 
başlanıldı. Bir hayal gibi görün-
üyordu ama inşallah kısa bir za-
man içerisinde bacalar tütmeye 
başlayacak. Yolu ile ilgili olarak 
da yoğun bir şekilde çalışıyoruz.  
"VAKFIKEBİR EKMEĞİ 
TESCİL EDİLDİ"
Yine uzun yıllardır girişimler 
yapılmasına rağmen sonuç 
alınamayan Vakfıkebir 
Ekmeği'nin Coğrafi işareti 
alınarak, Vakfıkebir Ekmeği 

Dünya'da ilk ve tek tescilli 
ekmek olarak kayıtlara geçti. 
Ekmeğimizin Coğrafi İşaretini 
alabilmek için çok kapsamlı bir 
araştırma başlattık. Fırıncıları-
mızla biraraya gelerek onların 
görüş ve önerlerini aldık. 
Osmanlı arşivlerinde yaptığımız 
araştırmalar sonucunda 
ekmeğimizin tarihi geçmişine ait 
çok önemli belgelere ve bilgilere 
ulaştık. Ekmeğimizin Osmanlı 
Salnamelerine konu olduğunu 
tespit ettik. Bu belgeleri ekme-
ğimizle ilgili yazılan üniversite 
tezleri, önemli yazarların kitap-
larından alındılar, gazete, dergi 
arşivleri gibi çok sayıda mater-
yalle birleştirerek bir başvuru 
dosyası oluşturduk . Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 

Vakfıkebir Ekmeği'nin 
Vakfıkebir'e ait olduğu ülkemizin 
tek tescil mercii olan Türk 
Patent Kurumu tarafından tescil 
edilerek festivalimizin ilk gecesi 
belgemizi teslim aldık.
"FESTİVALİMİZ BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ" 
11 yıl ara verilen Vakfıkebir 
Ekmek, Kültür ve Sanat Festi-
vali yeniden yaptık. Tüm bölge 
kamuoyunun büyük beğenensini 
kazanan festivalimiz çok yoğun 
bir ilgi gördü. Ekmeğimizi ve 
ilçemizin kültürünü tanıtmak 
amacıyla düzenlediğimiz festi-
valimizin amacına ulaştığını ve 

tanıtım anlamında çok önemli 
katkılar yaptığını düşünüyorum. 
Ulusal ve yerel, gazete, haber 
sitesi ve televizyonlarda geniş 
yer bulan festivalimiz aracılı-
ğıyla hedeflediğimiz tanıtımı 
gerçekleştirmiş olduk
"BELEDİYE VE HASAN 
CEMİL GÜÇ CADDELERİ İÇİN 
PROJE" 
Belediye (Cezaevi) Caddesi, 
Hasan Cemil Güç Caddesi  ve 
Ömer Nakkaş Caddesi, toprak 
işleri, sanat yapıları, yağmur 
suyu (drenaj hattı) ve çevre 
düzenlemeleri Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından ihale edilerek 
çalışmalara başlanıldı. İhaleyi 
alan firma şuanda ölçüm 

çalışmaları gerçekleştiriyor.
"BETON, ASFALT YOL, 
SANAT YAPISI ÇALIŞMA-
LARINA ARA VERMEDİK"
İçerisinde bulunduğumuz 2018 
yılında bütün bu proje ve hiz-
metleri gerçekleştirirken beton 
yol, asfalt yol, yol bakımı, yeni 
yol açma, parke taşı döşeme, 
sanat yapısı (taş duvar), altyapı, 
elektrik tellerlinin yeraltına 
alınması gibi çalışmalara ara 
vermeden devam ettik. İlçemi-
zin her köşesinde hizmet için 
çalışıyoruz. 
"HİZMET ARTTIKÇA 
BEKLENTİLER DAHA DA 
YÜKSELİYOR" 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Sizlerde 
takdir edersiniz ki, uzun yıllara 
dayanan birikmiş sorunların 

tümünü kısa bir zamanda 
çözmek mümkün olmuyor. 
Altyapıya büyük önem 
veriyoruz. Yık yap olmasın 
istiyoruz. Alt yapınız ne kadar 
güçlüyse şehriniz de o kadar 
güçlüdür. Tüm mahallelerimize 
aynı oranda hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Adalet anlayışımız-
dan ödün vermeden aciliyet 
sırasına göre hizmetlerimizi 
yapıyoruz. Biz şehrimize hizmet 
ettikçe halkımızın bizden 
beklentileri daha da yükseliyor. 
Bu güzel ilçemizin insanlarına 
en güzel hizmetleri yapabilmek 
için büyük bir gayretle çalışarak 
bugüne kadar yaptıklarımıza 
bundan sonrada yenilerini 
ekleyerek hedeflediğimiz, hayal 
ettiğimiz Vakfıkebir'i inşa 
etmeye devam edeceğiz” dedi.  

DUYURU

1993 Yılından itibaren Vakfıkebir Gözde Petrol işletmesi 
olarak halkımıza hizmet vermekte olduğum müessesemden 
15 Eylül 2018 tarihinden itibaren zorunlu nedenlerden dolayı 
devretmiş bulunmaktayım. Bu zaman içerisinde bizleri yalnız 

bırakmayan dost arkadaş ve müşterilerimize 
sonsuz teşekkür ederim. 

Ahmet TÜRKEL
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Çocuğunuzun kahvaltıyı geçiştirmesine 

izin vermeyin.

Okul çağı başta fiziksel büyüme ve 

gelişmenin arttığı, kemik oluşumunun 

hızlandığı, yaşam boyu sürecek 

davranışların kazanıldığı, beslenmeye bağlı 

ortaya çıkabilecek bazı kronik hastalıkların 

temelinin atıldığı bir dönemdir. Okula giden 

çocuklar için altın öğün kahvaltıdır. Güne 

zinde bir şekilde başlamak ve gün içerisinde 

yapılan faaliyetlerde; anlamak, algılamak, 

anımsamak ve verimli bir şekilde çalışmak 

için kahvaltının önemi çok büyüktür. Aynı 

zamanda çocuklarda görülebilecek bazı 

hastalıkların kontrolünü sağlamada da 

kahvaltının önemi oldukça fazladır.

Kahvaltının olmazsa olmazları

Süt, peynir, yumurta çocukların büyüme ve 

gelişmesinde en iyi kalite proteinleri içeren 

besinlerdir. Yağlı tohumlardan ceviz 

kahvaltılarda olması gereken, içeriğindeki 

yağ asitleri ile beyin gelişimine yardımcı bir 

besindir. Pekmez, bal, fındık ezmesi veya 

reçel de çocukların günlük enerjilerine 

katkıda bulunabilecek karbonhidratlı 

besinlerdir. Anemi oluşumunu önler, 

konsantrasyonu artırırlar. Sabah 

kahvaltısında içecek olarak yapılması 

gereken 2 sağlıklı tercih vardır. Bunlar taze 

sıkılmış meyve suları ve süttür. Domates, 

salatalık, maydanoz, biber gibi yeşillikler ile 

dilimlenmiş taze meyveler mutlaka 

kahvaltıda mevsimine uygun olarak 

bulundurulmalıdır. Kahvaltı öğününde her 

çocuğun 2- 3 dilim ekmek tüketmesi gerekir. 

Tahıllı, cevizli, zeytinli ekmekler de 

çocukların büyümesine katkı sağlayan lif 

içeriğine sahip olup, tercih edilebilir. Bazen 

çeşitlilik sağlamak için çocuklara kahvaltılık 

gevrekler de verilebilir. Yanına taze sıkılmış 

meyve suyu, taze dilimlenmiş meyve, ceviz 

ve fındık koyulursa kahvaltı daha yeterli hale 

gelir. Çocukların sıkılmamaları açısından 

bazen kahvaltıda peynirli veya sebzeli 

gözleme, börek veya simit de verilebilir.

Okulda neler yediğini öğrenmeye çalışın.

Çocukların Bakkal ve Kantinlerden 

alacakları sağlıksız besinlerin neler oldukları 

çocuklara anlatılmalıdır. Çoğu okulun aylık 

menüsü önceden planlanır. Aileler bu 

menülerde bulunan yemekleri ve içeriklerini 

çocuklarına anlatarak daha doğru tercihler 

yapmalarına yardımcı olmalıdırlar. Çocuklar 

çoğu zaman öğle yemeklerinde sebze 

yemekleri ve salata yerine pilav, makarna ve 

börek gibi karbonhidratlı gıdaları daha çok 

tercih ederler. Bu noktada aileye düşen 

görev; çocuklarına sebze yemeklerinin ve 

salatanın da yenmesi, pilav makarnanın çok 

miktarda yenmemesi gerektiğini anlatmaktır.

Çocuğunuzun çantasına ceviz ve 

badem koyun.

Çocuğun beslenme çantasına okulda 

verilmiyorsa kahvaltıdan öğle yemeğine 

kadar ve öğleden akşam yemeğine kadar 

ara öğün koyma alışkanlığını edinmeniz 

gerekir. Yapılan çalışmalar ara öğün 

yapmayan çocukların atıştırmaları daha çok 

tükettiğini, ana öğünleri de kimi zaman 

atladıklarını göstermiştir. Özellikle öğleden 

sonra eve erken gelen çocuklar genellikle 

sık atıştırmalar yapar. Doğru ara öğün 

yapan çocuk ana öğününü atlamaz ve 

düzenli yer. Yapılabilecek en güzel tercihler; 

taze veya kuru meyveler, fındık, ceviz, 

badem, 1 kutu süt veya ayran, 1 dilim evde 

yapılmış kek veya kurabiye olabilir.

Yeterince protein alınmadığında ne olur?

Büyüme ve gelişme yavaşlar, Hastalıklara 

kolay yakalanılabilir. Hastalıklar daha uzun 

sürer, Saç, deri, tırnak gibi dokuların sağlığı 

bozulur, Organların çalışması aksar, Süt, 

yoğurt, et, yumurta gibi hayvansal 

kaynaklıproteinler, daha kolaylıkla vücut 

proteinlerine dönüşebilirler. Büyüme ve 

gelişme için yeterli miktarda tüketilmeleri 

gerekmektedir. Hayvansal kaynaklı 

proteinlerin, gereğinden fazla tüketilmesi 

doğru değildir.

Ailelere pratik öneriler:

Çocuğun bilişsel gelişimi için iyot tüketimine 

özen gösterilmelidir. En iyi iyot kaynağı olan 

iyotlu tuz ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Et, 

tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller, 

pekmez, tahin, kuru meyveler, koyu yeşil 

yapraklı sebzeler gibi demirden zengin 

gıdalar çocukların beslenmesinde mutlaka 

olmalıdır. Bu besinler C vitamini yönünden 

zengin olan turunçgiller, domates, biber ve 

sebzelerle beraber tüketilirse daha iyi emilim 

sağlanır. Yemek zamanlarının aynı saatlerde 

olmasına özen gösterilmelidir. Çocukların 

yemek tabaklarının ayrı olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu, çocuğun özgüvenini sağla-

dığı gibi ne kadar yediğini kontrol edebilme 

açısından aileye yardımcı olur. Yemeğin 

görünümü kokusu ve sunumu çocuk için 

seçici bir özelliktir. Çocuğun hiç sevmediği 

gıdalar bazen sevilenlerin arasına karıştırılıp 

güzel bir sunumla yedirilebilir. Çocukların 

zorlanmadan sakin ve rahat bir ortamda ye-

mek yemelerine özen gösterilmelidir. Çocuk-

ların haftalık düzenli egzersizler yapmaya 

yönlendirilmeleri gerekir. Gün içinde çocu-

ğun sıvı alımı takip edilmelidir. Çocukları 

taze sıkılmış meyve suyu, süt, ayran ve en 

başta suya alıştırmak önemlidir. Çocuklar 

çikolata, tatlı ve fast food tüketebilirler fakat 

önemli olan bunları ara sıra, alışkanlık 

haline dönüştürmeden vermektir. Dedi.

DR. KAMİLOĞLU; 
“OKUL DÖNEMİNDE 

SAĞLIKLI 
BESLENMEYE 

DİKKAT”

ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARISI 
iÇiN EL ELE VERELiM   
Başkan Muhammet Balta 
mesajında şunları söyledi; 
“Yeni Eğitim-Öğretim Yılına 
başlamanın mutluluğunu ve 
heyecanını hep birlikte 
yaşamaktayız.  Geleceğimizin 
güvencesi olan çocuklarımız 
en değerli varlıklarımızdır. 
Değerli varlıklarımızın en iyi 
eğitim-öğretimi alabilmelerini 
sağlamak hepimizin asli 
görevleridir.  Yaşamlarımızda 
ailelerimizden sonra bizleri 
hayata hazırlayan en önemli 
unsurun eğitim yuvalarımız 
olduğunu unutmayalım.
 İdareci, öğretmen ve öğrenci-
lerinizin daha mutlu ve güzel 
bir gelecek için her zaman 
yanlarında ve destekçileri 
olacağım. Çocuklarımızın, 
sorumluluklarının bilincinde, 
bilgi üreten, bilimsel, teknolojik 
gelişmelere açık, milli ve 
manevi değerlere önem veren 

kişiler olarak yetişebilmelerin-
de aldıkları eğitim ve öğretimin 
büyük önemi vardır. Başarıya 
ulaşmak için biz velilerin 
okullarımızdaki yöneticilerimiz 
ve öğretmenlerimizle el ele 
vermemiz gerekir. Bu nedenle 

imkan buldukça okullarımızı 
ziyaret ederek çocuklarımızın 
davranışlarını ve derslerini 
takip etmeliyiz.  Bizler belediye 
olarak bugüne kadar okulları-
mızın fiziki ihtiyaçlarına, çevre 
düzenlemelerine, araç ihtiyaç-
larına, eğitim materyallerine ve 
sportif faaliyetlerine imkanları-
mızı zorlayarak her zaman 
destek olduk. İnşallah bundan 
sonrada eğitim camiasına ve 
öğrencilerimize yardımcı 
olmaya devam edeceğiz. 
İdareci, öğretmen ve öğrenci-
lerinizin daha mutlu ve güzel 
bir gelecek için her zaman 
yanlarında ve destekçileri 
olduğumuzu bilmelerini isterim. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
2018-2019 eğitim öğretim 
yılının öğrencilerimize, öğret-
menlerimize, velilerimize, 
ilçemize ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” 

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum Desteğinizi Bekliyorum...

"TEFSiR SOHBETi" PROGRAMINA
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

erkez Yeni Camii'inde 

Mİlçe Vaizi Ekrem Akbaş 
tarafından verilen 

"Tefsir Sohbeti" Tâhâ Sûresi ile 
başladı. Vaiz Akbaş 
sohbetinde, âyetleri meâlleri ile 
birlikte sinevizyondan perdeye 

yansıtarak ve her bir âyeti ayrı 
ayrı sâde bir dille cemaate 
aktarıyor. Akşam namazından 
sonra başlayıp yatsı namazına 
kadar devam eden programa 
Vakfıkebir ve çevre ilçelerden 
vatandaşlar katıldı. Her hafta 

Çarşamba günleri akşamı 
(akşam-yatsı arası) verilecek 
olan ve kadın-erkek, genç-
yaşlı tüm vatandaşlar 
katılabildiği Tefsir Sohbetleri 
03 Temmuz 2019 tarihine 
kadar devam edecek.

Vakfıkebir İlçesi'nde 'Tefsir Sohbetleri' başladı. İlçe müftülüğü tarafından 
Çarşamba günleri (akşam-yatsı arası) düzenlenen "Tefsir Sohbeti" 
programına, ilk akşamda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon'un Tonya ilçesine 
bağlı Kalınçam Mahallesi'nde 
çıkan yangında iki katlı ev ve 
marangoz atölyesi yandı. 
Kalınçam Mahallesi'nde 
Nurettin Yılmaz'a ait, Yılmazlar 
Orman Ürünleri Atölyesi'nde 
akşam saatlerinde henüz 
belirlenemeyen bir nedenden 
dolayı yangın çıktı. Yangının 
marangoz atölyesi kısmında 
başladığı ve atölye kısmında 
bulunan kerestelerin tutuşması 
ile birlikte yangının kısa sürede 
binayı sardığı öğrenildi. Kısa 
sürede çevrede toplanan 
kalabalık, kovalarla su 
taşıyarak yangına müdahale 
etmeye çalıştı. Ayrıca, 

Kalınçam Mahallesi'nde bir 
şantiyede bulunan iş 
makineleri ile yangın 
söndürülmeye çalışıldı. 
Nurettin Yılmaz ve dört 
oğlunun geçimini sağladığı 
atölye ve iki katlı binada ilk 
belirlemelere göre dört yüz bin 
lira değerinde hasar meydana 
geldiği ifade edildi.
İlçede itfaiyenin 
olmaması ve 
Vakfıkebir İlçesi'nden 
Tonya'ya gelip 
yangına müdahale 
eden itfaiyeye 
vatandaşlar tepki 
gösterdi.  Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 

tarafından umursanmayan 
Tonyalı vatandaşlar isyanlarını 
, “Biz keyfimizden ilçemize 
itfaiye istemiyoruz. Canımızın 
ve malımızın güvenliği için 
bunu talep ediyoruz. Sayın 
Gümrükçüoğlu defalarca söz 
verdi ve bu sözü yerine 
getirmedi. Bugün bir işyeri, bir 
ev yanıp kül oldu. Başkan 
Gümrükçüoğlu'nun vicdanı 
rahat mı? Tonya neden bu 
konuda üvey evlat muamelesi 
görüyor. Cumhurbaşkanımıza 
kadar çıkıp bu konuyu dile 
getireceğiz. Başka çaremiz 
kalmadı.” şeklinde ifade ettiler. 
Yangın söndürme sırasından 
Ali Baştan adlı vatandaş 
ayağından yaralandı. Baştan'a 
ilk müdahale olay yerinde 
bekletilen ambulansta yapıldı.
Çıkan yangının sonucunda iki 
katlı ev ve atölye kullanılamaz 
hale geldi. Yangının neden 
çıktığı ile ilgili soruşturmanın 
başlatıldığı öğrenildi.

TONYA'NIN İTFAİYE FERYADI
Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ev 
ve marangoz atölyesi yandı. İlçede itfaiyenin olmaması ve Vakfıkebir 
İlçesi'nden Tonya'ya gelip yangına müdahale eden itfaiyeye 
vatandaşlar tepki gösterdi.  Tonyalılar, “Tonya neden bu konuda üvey 
evlat muamelesi görüyor. Cumhurbaşkanımıza kadar çıkıp bu konuyu 
dile getireceğiz. Başka çaremiz kalmadı.” diye konuştular.
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Osman KOYUNCU

AB'ye homojen deðildir ve bu blokta hem 

bizleri sevenler var hem de sevmeyenler. 

AB'nin ortaya çýkýþý, küresel tahripçilere 

karþý medeni milletlerin kendilerini 

savunma ve korumaya almalarýdýr. AB, 

materyalist ve hürriyet düþmaný evrensel 

güçlerin sebep olduðu dünya savaþlarýný 

bitirme projesidir. AKP, iktidarýný AB'ye 

borçludur. 2004'te AB'ye tam adaylýk 

sürecine giren ve ortaklýk fasýllarýný 

açmaya baþlayan AKP havaî fiþeklerle 

kutlamalar yapmýþtý.  AB siyasetçileri, 

kökeni siyasal Ýslâm olan bu iktidara karþý 

bütün engelleri kaldýrtmýþtý. Belki bu 

durum gizli güçlerin ittifakýn sonucu da 

olabilir. Çünkü eskiden bazý siyasal 

Ýslamcýlar, þiddetli demokrasiye düþmandý, 

demokrasiye kâfir rejimi derlerdi, bu iktidar 

sayesinde bize de demokrasi lazýmdýr, 

demokrasi dinin alternatifi deðildir, 

insanlýðýn ortak aklý ile kurulan beþeri 

sistemlerin en iyisidir, bizlerde demokrasiyi 

kendi kültürümüze uygulayabiliriz  demeye 

baþladýlar, bu iyiye iþarettir. AKP demokrasi 

yolunda samimî olamadý. Ýpleri ellerine 

aldýklarýnda Kopenhag kriterleri yerine 

Ankara kriterleri.  AB yerine Þanghay 

ittifaký sözlerini dillendirmeye baþladýlar.  

Cemaatler ve sivil toplum kuruluþlarý 

yeniden devlet eli ile dizayn edildi.  STK 

lar, bütün dünyada insanlarý devlet gücü 

dâhil bütün güçlere karþý koruma mantýðý 

üzerine kurulmuþtur. Ve bu kuruluþlar 

anayasalarla ve verensel hukukla güvence 

altýna alýndý. STK hukuka, hukukta bu 

kuruluþlara saygý duyarlar, bu 

demokrasinin olmazsa olamazlarýdýr. 

Türkiye, ancak hürriyet ve demokrasiyle 

kurtulabilirlerdi, demokrasiyi askýya 

almakla deðil. AKP'nin bunu anlamýþa 

benziyor. Türkiye'nin toprak bütünlüðü ve 

milli baðýmsýzlýðý, ne Çin'in ne Rusya'nýn 

askerî desteðiyle korunabilir. 

Dýþ hainlerin fitilini ateþledikleri 15 

Temmuz ile Türkiye büyük bir darbe 

vurmuþtur. Hainlerin yaptýklarý bahane 

edilerek, ülkenin yarým asýrlýk demokrasi 

mahsulâtý yaðmalandý. Demokratik hukuk 

devleti kriterlerinden iyice uzaklaþtýk. 

Seçilmiþ Meclisin aðýrlýðý ve iþlevi 

neredeyse tamamen kayboldu. Yargý 

baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý yara aldý. 

Üniversiteler susturulup etkisizleþtirildi. 

Medya tek sesli hale getirildi. Fikir hayatý 

tamamen çoraklaþtýrýldý. STK'lar iktidara 

endekslendi. Bazý idareciler, AB'nin Türkiye 

için korunaklý bir liman olduðunu 

anlamýþlar gibi görünüyor. ABD ve AB 

bulunan Siyonistler  ne BOP´tan 

vazgeçiyorlar ve ne de iç savaþlarý 

desteklemekten. Bu alçaklara bakýp AB'den 

uzaklaþmak doðru deðildir. Ülkeyi idare 

edenlerin bazýlarý, savaþlarý bölgesel 

iþbirliði ve anlaþmalarla masrafsýz ve 

kansýz halletmek yerine hem bölgede, hem 

dünyada bir gerilim oluþturarak siyasî 

kariyerini devam ettirme sevdasýnda 

görünüyorlar. Türkiye medyasýnýn 

dýþýndaki dünya medyasý da bunu görüyor 

ve yazýyor. Bizler bu eðitim sistemi ile 

demokrasi ve ilimdeki açýklarýmýzý 

kapatamayacaðýz.  ABD ve AB içindeki 

Siyonist yanlýlarý ile Rusya ve Çin bizim 

AB'ye girmemizi istemiyor. Çünkü AB'de 

para ve teknoloji var bizde de Ýnsan gücü 

bu iki güç birleþirse yeni bir güç merkezi 

oluþacak. ABD, AB'den kendilerini 

Rusya'ya karþý koruyoruz diye büyük 

paralar alýyor, biz AB'ye girersek bu paralar 

bize gelir. Þu durumda bizler NATO'nun 

kuvvetiyiz, ABD ile Rusya arasýnda 

yapýlacak savaþta öncü kuvvet biz olacaðýz 

önce biz öleceðiz, ABD ve AB'yi 

koruyacaðýz, Kore'de olduðu gibi, amma 

koca orduyu tüysüz yetimlerin hakkýyla 

ayakta tutacaðýz. Niçin AB'ye girip 

dünyada bir güç merkezi olamýyoruz ve bu 

orduyu AB'nin paralarý ile ayakta 

tutmuyoruz AB'ye girsek veya girmesek 

yine önce bizim askerlerimiz ölecek ABD ve 

AB'yi koruyacaktýr, bari onlarýn paralarý ile 

onlarý koruyalým, gençlerimiz iþsiz 

kalmasýn. AB'den koruma parasýný ABD 

alýyor, ordunun yükümü bu millet sýrtlýyor. 

Külfet bizim nimetler ABD'nin. Bize düþen 

ABD ve diðer komþular ile iyi anlaþýp, AB 

ile ittifak kurmaktýr, bunun bizim 

menfaatimize olduðunu düþünüyorum. 

AB, TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR YORUM

S
iirt Valisi Ali Fuat Atik ziyaret sırasında 
Başkan Muhammet Balta'ya Siirt'ten 
getirdiği yöresel hediyeleri verdi. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 
ise, Vali Atik'e Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
bastırılan 'Osmanlı Salnamelerinde Vakfıkebir' 
ve 'Hicranlı Yıllarında Büyükliman' isimli kitapları 
ve kemençe maketi takdim etti. Ziyaret sırasında 
konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “İlçemizden çok değerli 
şahsiyetler yetişiyor. Bunlardan bir tanesi de 
Siirt Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'dir. Kendisi ile 
gurur duyuyor, görevinde başarılar diliyoruz” 
dedi. Siirt Valisi, Vakfıkebirli hemşerimiz Ali Fuat 
Atik ise, “Trabzon'lu ve Vakfıkebir'li olmaktan her 
zaman gurur duydum. Bu makamlarda hem 
bulunduğumuz şehirlere hizmet ediyor hem de 
ilimizi ve ilçemizi temsil ediyoruz. Böyle önemli 
görevlerle ülkeme hizmet etmeyi nasip ettiği için 
Yüce Allah'a her zaman şükrediyorum. Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta Vakfıkebirimize 
çok başarılı çalışmalarla önemli hizmetler 

kazandırıyor. Kendisini yaptığı hizmetlerden 
dolayı kutluyor, bizlere gösterdiği yakın ilgi ve 
alaka dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 141 Ada, 15 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, 
Azena Mevkii, FINDIK BAHÇESİ VE AĞAÇLIK Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi ve 
ağaçlık olarak kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir.
Adresi   : Hamzalı Mah Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 12.815,39 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 298.898,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 31/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 26/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 126 Ada, 19 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, 
Azena( G.Top) Mevkii, FINDIK BAHÇESİ Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi olarak 
kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-30 meyillidir.
Adresi   : Hamzalı Mah. Azena Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 3.451,57 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 92.018,88 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 31/10/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 26/11/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 136 Ada, 47 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, 
Azena Mevkii, TARLA VE FINDIK BAHÇESİ  Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi olarak 
kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-30 meyillidir.
Adresi   : Hamzalı Mah. Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.568,44 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 41.814,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 31/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 26/11/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 143 Ada, 14 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, 
Azena Mevkii, FINDIK BAHÇESİ Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. 
Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir.
Adresi   : Hamzalı Mah. Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.498,76 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 34.358,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 31/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü  : 26/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 147 Ada, 1 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, 
Azena Mevkii, FINDIK BAHÇESİ Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. 
Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir.
Adresi   : Hamzalı Mah. Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.220,78 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 30.535,72 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 31/10/2018 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü  : 26/11/2018 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle 
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/277 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
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SİİRT VALİSİNDEN BAŞKAN BALTA'YA ZİYARET
Siirt Valisi, Vakfıkebirli hemşerimiz Ali Fuat Atik, İş Adamı Dursun Ali Yıldız ile 
birlikte Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.  
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CORA'DAN KADIRALAK MÜJDESİ

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora: 
"Kadıralak Yaylası'nı 

önce Tabiat Parkı ilan ederek 
koruma altına aldık. Şimdi ise 
altyapı hizmetlerini 
tamamlıyoruz. Kadıralak Tabiat 
Parkı Gelişim Projesi ile bu 
doğa harikasının dokusunu 
bozmadan turizmdeki 
cazibesini arttıracağız. 
Kadıralak'ta kır evleri, kır 
lokantası, kır kahvesi, piknik 
alanları, çadırlı kamp alanı, 
manzara seyir terasları, 
yürüyüş yolları, gölet projesi ve 
butik otel olacak. Yayla turizmi 

ile bölgenin gelişimine, sosyal 
ve ekonomik yapısına da katkı 
sağlamak istiyoruz." dedi. 
Türkiye'nin 223.Tabiat Parkı 
ilan edilen Kadıralak 
Yaylası'nda artan turizm talebi 
dolayısıyla yol çalışmalarına 
hız verilmişti. Devam eden yol 
yapımı artık tamamlanma 
aşamasına geldi.  Kadıralak 
Yaylası'na ulaşım sağlayan 
Tonya Yeni Mahalle yolu AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih 
Cora'nın girişimleriyle 'Yeşil Yol' 
kapmasamında çıkarılan 
ödenekle tamamlandı. Yine 
aynı yaylaya ulaşımın sağlan-
dığı Karşular Mahallesi 
güzergahı da Yatırım İzleme 
Koordinasyon Merkezi'ne 
çıkarılan ödenekle betonla-
nıyor.  Hızla devam eden yol 
çalışmaları tamamlandığında 
Tabiat Parkı ilan edilen 
KadıralakYaylası'nın ulaşım 
sorunu sona erecek. Bu şekilde 

yerli ve yabancı turistlerin 
ziyaretlerinde yaşanan ulaşım 
sorunları da giderilecek. AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih 
CoraKadıralak Yaylasıyla ilgili 

yaptığı açıklamada: "Hizmetle-
rimiz hızla devam etmektedir. 
Kadıralak Yaylası'nı önce 
Tabiat Parkı ilan ederek koruma 
altına aldık. Şimdi ise altyapı 
hizmetlerini tamamlıyoruz. 
Kadıralak Tabiat Parkı Gelişim 
Projesi ile bu doğa harikasının 
dokusunu bozmadan 
turizmdeki cazibesini 

arttıracağız. Kadıralak'ta kır 
evleri, kır lokantası, kır kahvesi, 
piknik alanları, çadırlı kamp 
alanı, manzara seyir terasları, 
yürüyüş yolları, gölet projesi ve 
butik otel olacak. 
KalınçamGöleti ve Kadıralak 
Tabiat Parkı gibi turizm 
destinasyonlarının 
tamamlanmasıyla ilçemizi daha 
çok yerli ve yabancı turist 
ziyaret edecek. Yayla turizmi ile 
bölgenin gelişimine, sosyal ve 
ekonomik yapısına da katkı 
sağlamak istiyoruz." dedi. 
Kadıralak Yaylası'ndaki yol 
çalışmaları hakkında bilgi veren 
Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel, "İlçemiz son 
yıllarda ciddi bir turizm atağı 
yaptı. Bunda Kadıralak 
Yaylası'nın Tabiat Parkı ilan 
edilmesinin katkısı büyüktür. 
Oluşan yoğun talep nedeniyle 
zaman zaman ulaşım 
problemleri nedeniyle sorunlar 
yaşamıştık. Ancak bu problemi 
de tamamen ortadan kaldırmak 
üzereyiz. Tonya turizm alanla-
rını hem korumaya hem de 
geliştirmeye devam edecektir. 
Yol çalışmalarımız tamamlan-

mak üzere. Kadıralak Yolu'nun 
yapımında gerekli ödeneği 
çıkartmamız için bizlere her 
zaman destek olan ilçemizin 
evladı Milletvekilimiz Sayın 
Salih Cora'ya ve bu yolun yapı-
mında emeği geçen Trabzon 
Valisi Sayın Yücel Yavuz'a 
hemşehrilerim adına teşekkür 
ediyorum. " diye konuştu. 

S E B i L
Ali GÜRSEL

“Gökleri ve yerlerin yaratýldýðý günden beri, 

muhakkak Allahýn kitabýnda aylarýn sayýsý 

on iki olup, bunlardan dördü haram (hürmetli 

) aylardýr. (1)

Ýnsanlar tarih içerisinde bazý mühim 

hadiseleri takvim baþlangýcý olarak kabul 

etmiþlerdir. Hz Ýsa Aleyhisselamýn doðum 

tarihi miladi takvim baþlangýcý olarak kabul 

edilmiþtir.

Efendimiz (as) dünyayý þereflendirdiði 

yýllarda Mekkelilerin hafýzasýnda yer etmiþ 

olan Fil Vakasý; (Ebrehenin Kabeyi yýkmaya 

gelmesi ve Ebabil kuþlarýnýn hezimetine 

uðramasý) gibi. bk.(2)  Bu olaylar tarih 

baþlangýcý olarak fil vakasýndan önce ve ya 

fil vakasýndan sonra gibi ifadeler 

kullanýlmýþtýr.

Peygamberimizin Medine-i Münevvere ye 

hicretinden sonra Ýslamiyet büyük geliþme 

göstermiþ, bu olay'da takvim baþý olarak 

kabul etilmiþ, hicretten önce ve hicretten 

sonra gibi ifadeler de kullanýlmaya 

baþlamýþtýr.

Hz. Ömer (ra) zamanýnda yapýlan bir 

toplantýda Hz Ali Kerremellahüvechenin 

teklifi kabul edilerek hicret, Hicri yýlbaþý 

olarak kabul edilmiþtir. 

Hicri takvime göre Muharrem ayýnýn 

10.gününe ”Aþure “günü denir. Sahabeden 

Ýbni Abbas (ra)'in bildirdiðine göre 

“Peygamberimiz (as) Medine ye geldiðinde 

Yahudilerin aþure günü orucu tuttuklarýný 

gördü. Onlara niçin oruç tuttuklarýný sordu. ” 

Bu hayýrlý bir gündür. Bu Allah'ýn Ýsrail 

oðullarýný düþmanlardan kurtardýðý. Bu 

sebeple de Musa'nýn oruç tuttuðu gündür” 

dediler. Bunun üzerine Efendimiz (as) “Ben 

Musa'ya sizden daha yakýným” buyurarak 

kendileri de bu günlerde oruç tuttu ve 

Müslümanlarda oruç tutmayý emretti. (3)

Aþure orucunu cahiliye döneminde Araplarýn 

tuttuðu ve Ramazan orucu Farz kýlýndýktan 

sonra da Peygamberimiz (s.a.s)'in, aþure 

orucunu tutmaya devam ettiði rivayet 

edilmiþtir.(4)

 Muharrem ayýnýn 9, 10.ve ya 10, 11.günleri 

oruç tutmak sünnettir.Geleneklerimizde 

önemli yeri bulunan ve insanlarýn 

kaynaþmasýNa ve bir birlerine baðlanmasýna 

vesile olan Aþüre Aþý piþirip daðýtmak da  

muharrem ayýnýn özelliklerine binaendir Bu 

uygulama Günümüzde de devam etmekte 

olup sevabýna nail olmak isteye 

Müslümanlarýn yapacaðý hayýrlý bir ibadettir.

Muharrem orucu ve Hicri yýlbaþý Alem-i 

Ýslama hayýrlý olsun.

1-Tevbe S.A.36 - 2- Fil süresi

3-Buhari Savm - 4-Müslim Siyam 116

MUHARREM ORUCU

FANATİK OLUNURSA BÖYLE OLUNUR
Fanatik Trabzonspor'lu gençler Efe(11) ve İsmail(8) Bayraktar 
kardeşler, hem kalbine hemde saçlarına TS ve 61 yazdırdı.

V
akfıkebir ilçesinde gitmiş oldukları 
Bayraktar Kuaför'de, berber 
Osman Bayraktar'a saçlarının arka 

tarafını kazıttırdılar ve kalben aşık 
oldukları takımın büyük harflerle baş 
harflerini "TS" olarak, diğeri ise 
Trabzon'un plakasını yazdırdı. Fanatik 
Trabzonsporlu ve Trabzon'lu olan gençler 
büyük ilgi gördü. Başının arka tarafına 
"TS" yazdıran Efe Bayraktar(11), kardeşi 
İsmail Bayraktar(8)'da "61" yazdırarak 
fanatik olduklarını insanlara göstermek 
istediler. Bizde bu fanatik genç 
kardeşlerimizi gönülden kutluyoruz.    

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çamoba 
Mahallesi'nde yaptığı 'Trabzon Botanik 

Parkı'nın açılış törenine; Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, Trabzon milletvekilleri Adnan 
Günnar, Salih Cora, Hüseyin Örs ile 
vatandaşlar katıldı.
 "Biz Artık 21'inci Yüzyılda Türk Damgasını 
Vuracağız"
 Törende konuşan Trabzon Valisi Yavuz, 
Büyükşehir Belediyesi'nin kentte güzel alan 
oluştuğunu belirtti.  Türk milleti olarak tarih 
boyunca hep insanlığa adaleti, iyiliği, güzelliği 
anlattık ve bunu hayata geçirmeye çalıştığımız 
ifade eden Vali Yavuz, ama bunun karşılığında 
hep sorunlarla da karşılaştık. 'Terör' dediler, 
onun üstesinden geldik. 'Fetullahçı Terör Örgütü' 
dediler, onun da üstesinden geliyoruz. En son 
ekonomik manada bize savaş açtılar. Onun 

üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Biz artık 
21'inci yüzyılda Türk damgasını 
vuracağız" dedi.  Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise 
'Trabzon Botanik Parkı'nın bütün kentin 
eseri olduğunu ifade etti.  Belediye 
Başkanı Gürkçüoğlu ise, ” Botanikler 
ülkelerini dünyaya tanıtma vasfı taşır. 
Burada bizim bir fonksiyonumuz yok. 
Burası bütün Trabzon'un eseri, sadece 
bu öykünün bir irade koyanı vardı. 

Burası askeri birliklerimizin eğitim alanıydı. Atıl 
duruma düşünce sürekli talepte bulunarak 
buranın bu şehre kazandırılmasına elçi olduk. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarına harfiyen uyuldu” dedi.  103 bin 
metrekarelik alanda oluşturulan botanik parkta, 
94 çeşit 1600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı 
türü olmak üzere toplam 130 çeşit ile 11 bin bitki 
bulunuyor.

TRABZON BOTANiK PARKI ZiYARETE AÇILDI
Trabzon'da, 103 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan, 130 türde 
yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı 'Trabzon Botanik Parkı' hizmete açıldı.

Tonya'nın Kadıralak Yaylası'nda artan turizm talebi dolayısıyla yol çalışmalarına 
hız verilmişti. Devam eden yol yapımı artık tamamlanma aşamasına geldi. 

AMATÖR'DE HEYECAN BAŞLADI
Trabzon 1. Amatör Küme'de heyecan başladı. Temsilcilerimiz sahaya çıktı. 
Çarşıbaşı'nda iki temsilcimiz İskefiyespor, Yeşilköyspor'u ağırladı. 
Beşikdüzü'nde Şalpazarıspor Yolspor ile karşılaştı.

İSKEFİYESPOR:1 YEŞİLKÖYSPOR:1
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım***, Murat 
Şener***, Yakup Bulut*** 

İSKEFİYESPOR:  Mustafa Kurt**, Mustafa 
Çakır**, Mehmet Ali**, Mehmet Lermi**, Mehmet 
Kara**, Oğuzhan**, Emre**, Murat**, Coşkun**, 
Baran Can**, Gökhan***

BEŞİKDÜZÜ YEŞİLKÖYSPOR:  Mercan**, 
Vatan Mustafa Dilli**, Cevdet**, İlyas**, 
Ömercan**, Hakan**, Abdulkadir***, Fatih**, 
İbrahim**, Ahmet**, Ünal**GOLLER: Dk. 21 
Gökhan (İskefiyespor)  Dk. 78 Abdulkadir 

(Beşikdüzü Yeşilköyspor)
Dk.90'da İskefiyespor'dan Emre'nin ayağından 
bir penaltı kaçırdı.
ŞALPAZARISPOR:0  YOLSPOR: 1
HAKEMLER: Erdi Çetin***, Cemil Tunç***, Ertan 
Demirci***
ŞALPAZARISPOR: Yener*, Burak*, 
Abdulmelik**, Muhammet*, Metehan**, Emre 
Demirtürk*, Emre Karagöz**, Şaban Yılmaz**, 
Şaban Uçar**, Mehmet**, Altuğ*
YOLSPOR: Mustafa***, Murat***, Mehmet***, 
Abdulkadir***, Rahmican***, Oğuzhan***, 
Sefa***, Gürkan***, Eren***,  Ahmet ***, Adem***
GOL: Dk. 50 Ahmet (Yolspor)

Trabzon 1. Amatör Küme'de heyecan 
başladı. Temsilcilerimiz sahaya çıktı. 
Çarşıbaşı'nda iki temsilcimiz İskefiyespor, 
Yeşilköyspor'u ağırladı.  Beşikdüzü'nde 
Şalpazarıspor Yolspor ile karşılaşdı. 



Büyükliman
Postası HABER7 21.09.2018

Ku'an kurslarında eğitim 
öğretimin bu yıl 24 Eylül 

Pazartesi günü başlayacağını 
söyleyen İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, çocuklarımızın manevi 
eğitimi ve ailelerin sorumluluğu 
üzerine yaptığı bilgilendirmede; 
“İslâm Dini, Yüce Allah'ın insanlığı 
kurtuluşa çağırdığı son ilâhi dindir. 
Önceki dinlerde olduğu gibi tevhid 
temelinde Yüce Allah'a bağlılığı ve 
sorumluluğu esas alır. Fertlerin ve 
toplumların dini eğitimi ailenin ve 
devletin görevidir. Eğitimin en 
mühim özelliği, beşikten mezara 
kadar olmasıdır. Yani hayatın 
tamamınıiçine almasıdır.Herkesin 
kesintisiz bir şekilde öğrenme, 
öğrendiklerini uygulamavazifesi 
vardır. Burada en önemli unsur 
ailedir. Aile içinde doğan, büyüyen 
ve gelişen her birey, Kur'an ve onun 
hayata akseden biçimi olan 
peygamber uygulamalarının rûhu ve 
atmosferiyle büyütülür. Vahyin 
belirlediği hayat düzeni, fert ve 
topluma dünya ve âhiret 
mutluluğunukazandırır. Aileler ve 
devlet, bireylere,bu bilinci ve 
uygulama alışkanlığını 
kazandırmakla mükelleftir. Yüce 
Allah'ın kurduğu ilâhi sistemde 
ailenin yapması gerekeni toplum, 
toplumun görevini de aile 
yapamamaktadır. Her birinin varlığı, 
bir ihtiyacın farklı boyutlarını 
karşılamaktadır. Bu bakımdan 
bireylerin bir aile içinde yetiştirilerek 
topluma kazandırılmaları, evvela 
ana babanınsorumluluğundadır ve o 
nedenle çocuk ana babaya emanet 
olarak verilmiştir.” dedi.
AİLE VE OKUL BİRBİRİNİ 
TAMAMLAYAN BÜTÜNDÜR
Okullar bireyin ölçülü yaşama 
katılımını sağlayan en temel eğitim 
kurumları olduğunu belirten Müftü 
Köksal, “Birlikte yaşamayı, 
kardeşliği, hak ve hukuku, 
birbirimize empati İle bakmayı, 
kendimizi başkasının yerine 
koyabilmeyi öğrendiğimiz yerlerdir. 
Bu görevin de ancak bir kısmını 
aileler yerine getirebilir. Çünkü bu 
değerler, bir kalabalık içinde 
uygulamalı öğrenilmelidir. Bununla 
birlikte hiçbiri diğerinden bağımsız 
ve birbirine zıt değil, birbirlerini 
tamamlayan bir bütünün farklı 
yönleridir.” ifadelerine yer verdi. Din 
konusunda toplumu bilgilendirme ve 
aydınlatma görevinin, Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na ve ülke genelinde de 
müftülüklere verildiğini hatırlatan ve 
devletin, toplumun din eğitimi 
ihtiyacını bu şekilde karşıladığını 
ifade eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, okul öncesi dönem din 
eğitimi ve yetişkinlere yönelik 
Kur'an-ı Kerim, hafızlık, din eğitimi 
ve öğretimi ile ilgili de şunları 
söyledi: “İlçe müftülüğümüz, 
yetişkinlere, 4-6 yaş seviyesindeki 
çocuklara ve okul çağındaki 
çocuklara din eğitimi vermekte, 
Kur'an'ın ezberlenmesi ile ilgili, 

ilkokulu bitiren öğrencileri 
eğitmektedir. Devlete, millete 
ve İslâm âlemine, insanlığa 
iyi insan yetiştirmek için 
çalışmaktadır. Devletimiz, 
aziz milletimize hizmet 
yolunda verdiği her görevi 
yerine getirerek, Kur'an'ın 
öngördüğü iyi insan modelini 
yetiştirmek için yoğun bir 
şekilde çalışmaktadır.
OKUL ÖNCESİ DÖNEM 
DİN EĞİTİMİNDE 
5. YILA BAŞLIYORUZ
İlçe müftülüğümüze bağlı 
Kur'an kurslarımızda, 'Okul 
Öncesi Dönem Din Eğitimi 
Projesi' çerçevesinde 'Kur'an 
Eğitimi ve Öğretimi' gören 4-
6 yaş arası öğrencilerimize 

verilen eğitimde müftülük olarak, 
4'üncü yılı geride bırakıp beşinci 
yıla başladık. Yalıköy Mahallesi 
Kur'an Kursu'nda, Kirazlık 
Yenimahalle Sahil Kur'an Kursu'nda 
ve Merkez Kur'an Kursu'nda 8 
öğretici ile, 8 sınıfta körpe 
dimağlara Allah, Kur'an, peygamber, 
vatan, bayrak, ezan... sevgisi 
etrafında mukaddesat, değerler ve 
mahremiyet eğitimi verilmektedir. 
Yarının annelerine babalarına, aile 
büyüklerine, esnafına, tüccarına, 
her türlü meslek erbabına, 
yöneticilerine,söylem ve eylemde 
ölçülü davranma, ölçüye 
uymamanın kul hakkına ve ebedi 
mutsuzluğa sebebiyet vereceği 
öğretilmektedir. Ayrıca ortaokula 
giden öğrencilerden oluşan kız 
erkek toplam 8 sınıfta hafızlık 
eğitimi verilmekte, geleceğin din 
adamları yetiştirilmektedir. 
Yetişkinlere yönelik ihtiyaç odaklı 15 
kursta, ev hanımlarına Kur'an'ın 
okunuşu ve meâli, ibadetlerin ifâsı 
ve Hz. Peygamber'in hayatı 
öğretilmektedir.
AMACIMIZ, MUTLU VE 
MÜREFFEH TOPLUMLARIN 
OLUŞMASINA KATKI SAĞLAMAK
Bütün eğitim programlarımızda,her 
bireyin Yüce Allah katında ayrı bir 
değeri ve saygınlığının olduğu, 
içinde yaşayıp büyüdüğü ve ilk 
eğitimini aldığı ailenin bütünlüğünün 
muhafaza edilmesi, bireylerden 
oluşan toplumda uyum 
içerisindebulunmasına katkı 
sağlanması, bu amaçla;kurallarla 
etrafında karşılıklı saygıyı esas alan 
bir hayatın egemen kılınmasının 
zorunluluğu, karşılıklı hak ve 
ödevlerin hayatın her alanında 
egemen kılınması hayat boyu 
yoğun bir çaba harcanarak mutlu ve 
müreffeh toplumların oluşmasına 
katkı sağlanması gerektiği,insan için 
hazırlanmış ilâhi programa uymanın 
zorunluluğu, aksi yönelimin 
hüsranla sonuçlanacağı 
öğretilmektedir.”
2018-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
HAYIRLI OLSUN
Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara 
vesile olması dileğiyle tüm 
öğrencilere ve eğitimcilere de 
başarılar dileyen Müftü Köksal; 
“2018-2019 yeni eğitim-öğretim 
yılının başta milletimize, İslâm 
âlemine hayırlar getirmesini, çocuk-
larımızın iyi birer insan olarak yetiş-
tirilmesine, insan hak ve özgürlük-
lerine saygılı bir dünyanın tesisine 
vesile olmasını temenni eder, akan 
kan ve gözyaşının dinmesini, 
memleketimizi düşman istilâsından, 
şer odaklarının tuzaklarından, 
hainlerin ihanetinden muhafaza 
etmesini, İslâm dünyasının önderi 
ve umudu olmasını, mukaddesât 
için canlarından vazgeçen aziz 
şühedâya rahmet etmesini Yüce 
Mevlâ'dan niyâz eder, sağlık-afiyet 
dilerim.” sözlerine yer verdi.

KUR'AN KURSLARINDA 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

24 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
24 Eylül'deeğitim-öğretime başlayacak 
olan ilçe müftülüğü bünyesindeki 
Kur'an kursları ve buradaki eğitim-
öğretimle ilgili bilgilendirmede bulundu.

GAZİLER GÜNÜNÜ TÖRENLE ANDIK

B
aşkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk'e Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nce Mareşallik rütbesi 

ve gazilik ünvanının verilmesinin 97. 
Yıl dönümü münasebeti ile Vakfıkebir 

ilçesinde Hükümet Konağı önünde 
anma programı düzenlendi. 19 Eylül 
aynı zamanda Türkiye Gazilerinim 
1983 yılında "Türkiye Muharip Gazileri 
Derneği" altında bütünleştiği gündür. 
Bu nedenle burada gazilerimizi, 
kah-ramanlarımızı, göstermiş oldukları 
fedakarlığa karşı minnet ve 
şükranla andık. 
"ŞEHİT NURLANMIŞ, GAZİ 
ONURLANMIŞ ASKERDİR”
Tören öncesinde İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta Gazi ve şehit 
yakınlarıyla Yalıköy Yakamoz Köfte 
salonunda sabah kahvaltısında 
buluştular. Kaymakam Yakuta, 
Gaziler ve şehit ailelerine kaştı 
yaptığı konuşmada; “şehit nurlanmış, 
gazi onurlanmış askerdir” diye bir söz 
vardır. Bu söz şehitliğin ve gaziliğin 
ne kadar kutsal olduğunu hem 
dinimizde hem de Türk kültüründe ne 
kadar önemli olduğunu özetleyen bir 
sözdür. Şehitlik ezan, bayrak ve 
vatan uğruna canlarını hiçe sayarak 
gönülden razı olarak verdikleri bir 
onurdur. Şehitlik Peygamber 
efendimizin müjdelediği ve kendisine 
komşu olarak nitelediği bir mertebedir. 
Bizler devlet temsilcileri olarak 
şehitlerimizin yakınları ve gazilerin 

hayatlarını kolaylaştırmak için varız. 
Kapımız her zaman sizlere açıktır. 
Sorularınızı çözmek bizim için bir 
onurdur. Devletimiz sizin hayatınızı 
kolaylaştırıcı bir sürü kararlar almakta 

ve almaya da devam ediyor dedi.  
Hükümet Konağı önünde 
düzenlenen anma programı saygı 
duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başladı. Programın 
sunuculuğunu Ömer Nakkaş Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili 
Edebiyatı Öğretmeni Arzu Şanlıoğlu 
yaptı. Programda Ömer Nakkaş 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencileri Ayşe Tosun ve Nazlıcan Bir 
tarafından günün anlamına ilişkin şiir 
okundu.  Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Personel 
Başçavuş Orhan Kaya yaptı. 

“Bu kutsal topraklar üzerinde 
bağımsız ve şerefle yaşamamızı siz 
kahraman gazilerimize borçluyuz"
 Başçavuş Kaya konuşmasında; 
"Kahraman Türk Ordusu, sizin 

kahramanlığınızla kazanılan büyük 
zaferin millet tarafından takdimine 
delalet eden bu unvan ve rütbeyi 
ancak size izafe ederek bütün askerlik 
hayatımın en büyük iftiharı olarak 

taşıyacağım.  Binlerce yıllık şanlı 
tarihimiz boyunca, en ağır ve zor 
şartlar altında dahi asil milletimizin 
esareti kabul etmeden ve istiklalinden 
taviz vermeden yaşamasının 
temelinde bu gün sizlerin temsil ettiği 
bu anlayış bu duruş vardır. Bu duygu 
ve düşüncelerle, bu kutsal topraklar 
üzerinde bağımsız ve şerefle 
yaşamamızı siz kahraman 
gazilerimize borçluyuz dedi." 
Öğrenciler tarafından şiirlerin 
okunmasından sonra tören sona erdi. 
Hükümet binası önünde yapılan 
törene Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Garnizon Komutanı Orhan 
Kaya, Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, siyasi parti ilçe başkanları, daire 
amirleri, sivil toplum örgütü başkanları 
ve vatandaşlar katıldılar. 

üyükliman Havzasında 

Byıllardır özverili bir 
şekilde hizmet veren 

Büyükliman Tur yeni taşındığı 
işyerinde müşterilerine en iyi 
hizmeti vermenin gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyor. Son 
motel servis Minibüsü ve 
Otobüsleri ile Personel 
Taşımacılığı, Gezi Turları, 
Öğrenci Taşımacılığı ve Özel 
Günleriniz için Araç temininiz 
için Büyükliman Tur'a uğramayı 

unutmayın. Ayrıca Büyükliman 
Sigortacılık işleri ile de bütün 
Büyükliman havzasındaki 
müşterilerinin hizmetinde olan 
Büyükliman Sigortacılık, Trafik, 
Kasko, Dask, Yangın, İşyeri ve 
Konut sigortası işleri ile yeni 
adresi Vakfıkebir ilçesi 
Kemaliye Mahallesi Hacı Ziya 
Habiboğlu Caddesindeki 
adresinde tüm Büyükliman 
yöresindeki müşterilerine 
hizmete devam ediyor. 

"BÜYÜKLİMAN TUR" YENİ ADRESİNE TAŞINDI
Vakfıkebir İlçesinde personel taşımacılığı, 
gezi turları ve sigorta acenteliği ile yıllardır 
hizmet veren, bölgenin en önemli öğrenci 
servisi taşımacılığı rması Büyükliman Tur 
yeni adresine taşındı.



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.

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 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

DR. KAMİLOĞLU; “OKUL DÖNEMİNDE 
SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT”

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

ÇOCUKLARIMIZIN 
BAŞARISI iÇiN EL ELE VERELiM   

Okulların açıldığı bu günlerde 
ailelerin de çocuklarının okul-
daki beslenme düzeni ile ilgili 
kaygıları başlıyor. Tatil boyun-
ca çocuklarının yeme içme 
programını yakından takip 
edebilen ebeveynler, aynı öze-
ni okul döneminde de göster-
melidir.  Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu, “okul döne-
minde sağlıklı beslenme” hak-
kında bilgi verdi. > Abdulkadir AYNACİ 4'de

Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
2018-2019 
Eğitim-Öğretim 
Yılının başlaması 
dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. 

> Vedat FURUNCU 4'de


