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MUSTAFA TURUPÇU UNUTULMASIN ENGELLERi
ORTADAN KALDIRDILAR

VAKFIKEBİR OSB İÇİN ÖNEMLİ ADIM

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını 
kaybeden Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü merhum Mustafa 
Turupçu'nun adının yaşatılması için kamuoyundan yoğun bir beklenti var.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN,

ÖZEL GÜNDE ÖZEL ZİYARET
Vakfıkebir İlçe 

Müftüsü Hüseyin 
Köksal, 3 Aralık 

Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla, 
engelli çocukları 

ve vatandaşları 
ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nin Özel Öğrencileri tarafından düzenlenen programda izleyenler salona sığmadı. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ÖZEL Mİ, ÖZEL 

ÇOCUKLARIMIZ”
Bu hafta Özel mi özel öğrencilerimizden 
unutulmaz bir gün yaşandı…
3 Aralık Dünya Engelliler günü olmasından 
dolayı, özel öğrencilerimizden müthiş bir 
gösteri hazırlandı. Bu gösteriyi Vakfıkebir 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerimiz ve 
öğretmenleri tarafından hazırlandı…
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda yapılan program, 
izlemek isteyenler tarafından dolup taştı…
Bu görüntü Vakfıkebir'de beklenen bir 
görüntü oldu…
Sosyal medyadan paylaştığım gibi 
“Hayatımızda Engel Yoktur” nice engelsiz 
günlere…
Program saat:11.00 başlaması 
gerekiyordu ama başlayamadı. İlçe 
Kaymakamının programa 15 dakika geç 
gelmesiyle rötar yapılmış oldu. Özel 
Öğrencilerimizin etkinliğinde de rötar 
oluyormuş, yaşayıp gördük…
O özel öğrencilerimiz sahnede gösterilerini 
sergilerken, bazılarımızda telefonlarından 
gözlerini alamadı…
Özenle ve özel öğrenciler tarafından 
hazırlanmış olması bile etki 
yapmamış/etkilenmemiş…
Otizmli öğrencimiz Elif İpar Bilgen, fazla 
konuşamıyor ama ne güzel şarkılar 
söylüyor. Gazeteci Ziya Fidaye tarafından 
araştırılan bu kızımızı, geçen haftalarda 
manşet haber yapmıştık ve bu haberimizi 
de çok beğendiler…
Hem DHA Haber Ajansı hemde Salı günü 
3 Aralık Dünya Engelliler günü olmasından 
dolayı A Haber'de canlı yayın konuğu oldu 
Elifimiz…
Türkiye gündemin buldu kendini Elif, 
inşallah sonu da iyi olur…
Özel öğrencilerimizin ve kardeşlerimizin 
günlerini buradan bir kez daha 
kutluyorum…
**************
Çarşamba günü müthiş bir maça 
hazırlıklar yapıldı…
Ama ne hazırlık, Türkiye Kupası 
oynanacağı gün stadyum'a girmek maç 
oynamak bir zor oldu…
Hekimoğlu Trabzon FK ile Başakşehir 
arasında oynanan maçta 1-0 Hekimoğlu 
mağlup oldu…
Üzüldük…
Vakfıkebir'de bu yıl futbol maçlarına ağırlık 
verildi. Hekimoğlu ile Tonya Doğanspor 
maçları, Vakfıkebir İlçe Stadyumunda 
oynanıyor. Çarşamba günü Vakfıkebir 
Başakşehir'i ağırladı. Vakfıkebir Ramada 
Otel'de kalan takım, ilçe stadyumunda 
maç oynadı. Maç biraz sorunlu geçti. Saha 
içi ve yedek oyuncular kulübeleri önü 
komple yağmur suyu ile göl oldu. 
Oyuncular çok yoruldular ve arkadaşlarına 
pasveren futbolcular, topu arkadaşlarına 
ulaştırmada bir hayli zorlandılar. Top saha 
içindeki su birikintisine geldiğin de orada 
öylece kaldı…
Stadyum kenarları göl içinde, saha çizgileri 
dahi yer yer görülmüyordu…
Ne yapılabildi, hiçbir şey…
Ne saha içindeki su gölüne çare 
bulunabildi nede saha dışına…
Yetkililer maçı tribünden öylece izledi…
Bütün haber siteleri Vakfıkebir'deki 
stadyum içindeki gölleri yazdı…
Kısaca rezil olduk…
Bu görüntülerle inşallah bir dahaki 
maçlarda karşılaşmayız diyorum…

VAKFIKEBİR OSB İÇİN ÖNEMLİ ADIM

onu ile ilgili olarak Çoruh 

KEdaş Yatırım Gurup 
Şefliği'nden Tesis Müdürü 

Okan Alptekin, Ertürk Memiş, 
Berna Kılıç Yanık, Vakfıkebir 
İlçe Yöneticisi Hasan Küçük ve 
Master Proje Yüklenicisi Eltem - 
Tek Şirketinin yöneticileri 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ettiler. Yapılan görüşme-
nin ardından bir değerlendirme-
de bulunanVakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Çoruh Edaş yetkilileri ile 
Organize Sanayi Bölgemizin 
elektrik projesi ile ilgili 

görüşmelerde bulunduk. 
OSB'nin elektrik altyapı projesi 
için çalışmalara başlanıldı. 
Altyapı projesinin 
tamamlanmasıyla birlikte hatlar 
çekilerek Organize Sanayi 
Bölgemizin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak şebekenin 
oluşturulmasına başlanılacak. 
Yıllar süren büyük uğraşlar ve 
emekler sonucunda bugün 
geldiğimiz nokta hepimizi çok 
mutlu ediyor. İnşallah kısa bir 
zaman içerisinde onlarca 
vatandaşımıza iş ve aş kapısı 
olacak olan OSB'mizde bacalar 
tütmeye başlayacak” dedi. 

Vakfıkebir'de yaklaşık olarak 20 yıldır 
büyük bir özlemle beklenen Organize 
Bölgesi için önemli adımlar atılmaya 
devam ediliyor. OSB'nin elektrik altyapı 
projesi için çalışmalara başlanıldı.

eçtiğimiz Temmuz ayında 

Gkalp krizi sonucu yaşamını 
kaybeden Gençliğin 

ağabeysi, 7 den 70 herkes 
tarafından sevilen gönül dostu 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü 
merhum Mustafa Turupçu için 
düzenlenen cenaze töreninde adının 
Gençlik Merkezine verilerek yaşa-
tılması konusunda yetkililer tarafın-
dan yapılan girişimler ne yazık ki bir 
türlü hayata geçemedi.  Edindiğimiz 
bilgilere göre, Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından 
Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan 
müracaat da Vakfıkebir Gençlik 

Merkezi'nin adının Vakfıkebir 
“Mustafa Turupçu” Gençlik Merkezi 
olarak değiştirilmesi konusunda bir 
başvuru yapıldığını öğrendik. Bu 
bilgiler ışığında kamuoyunda oluşan 
algı ise, Sayın Bakana bu konunun 
hatırlatılması gerektiğidir. Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na ilçe siyase-
tinin önde gelen isimleri ve Trabzon 
Milletvekillerimizin bu konuyu mu-
hakkak hatırlatarak bir an önce isim 
değişikliğinin yapılmasını bekliyoruz.   
Görevde olduğu yıllarda, "Müdürlük" 
unvanı çok görülen Mustafa 
Turupçu, Vakfıkebir adına yapılan 

büyük organizasyonlarda hep ön 
saflarda oldu. Gençlik Merkezinde 
özel ilişkileri, ikna yöntemleri ile 
onlarca kurs açarak gençlerin önderi 
oldu. Devlet terbiyesi, görev anlayışı 
ile örnek bir devlet adamıydı. 
Yıllarca ek ders almadan çalıştı. 
Okullarla kurduğu iletişim sayesinde 
gençleri spora, sanata yönlendirdi. 
Vakfıkebir aşığıydı bir eğitimci idi. 
En iyi Vakfıkebir fotoğraflarında 
onun deklanşörü vardır. Yaşarken 
kıymetini bilemedik Turupcu'nun, 
Bari kemiklerini sızlatmayalım. 
Türkiye de birçok Gençlik Merkezi 
isimlerinin bir kazada yaralanan ya 

da ölen Milli Sporcuların ve önemli 
şahsiyetlerin adlarının verildiğini 
biliyoruz. Böyle önemli ve hassas 
konuda ilçe siyasetçilerimiz ve 
Milletvekillerimiz ısrarcı ve konunun 
takipçileri olmalarını istiyoruz. Tüm 
ilçe kamuoyu bir an önce bu 
sorunun çözülmesini bekliyor.  
Aradan gecen süre zarfında bu 
konuda bir gelişme yaşanmaması 
sevenlerini oldukça üzüyor. İlçenin 
sevilen simalarından birisi olan 
merhum Mustafa Turupçu'nun 
adının gençlik merkezi bünyesinde 
bir yere verilmesi için beklentinin 
devam ettiğini hatırlatalım istedik.

MUSTAFA TURUPÇU'NUN
ADI YAŞATILMALI

UNUTULMASIN

A
K Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti 
Vakfıkebir Gençlik Kolları Başkanı 

Abdulkadir Kasım, göreve yeni atanan İlçe Emniyet 
Müdürü Merthan Çelikdağ'ı makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler ve görüş alış 
verişinde bulundular.  Nazik ziyaretten memnuniyet 
duyan Emniyet Müdürü Çelikdağ'ın, Vakfıkebir 
sevdalısı olan her kişi veya kurumla, ekip 
arkadaşları ile birlikte üzerlerine düşenin en iyisini 
yapacakları ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

AK PARTi'DEN
ÇELİKDAĞ'A
ZiYARET

Emniyet Müdürü Merthan Çelikdağ'ı makamında ziyaret ettiler. 

MUSTAFA 

TURUPÇU
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ENGELLERi ORTADAN KALDIRDILAR

V
akfıkebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen programa 

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Jandarma 
Komutanı J.Teğmen Safa Akgün, 
İlçe Emniyet Müdürü Merthan 
Çelikdağ, İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Yeniden Refah Partisi İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek, daire 
amirleri okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katıldılar. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından bir 
açılış konuşması yapan İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Sezgin Özdin, Özel Öğrencilerin 
yetiştirilmesinde katkı sağlayanlara 
teşekkür etti. 
“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ 
BİZİM İÇİN, BİRER GÜÇ 
KAYNAĞIDIR”
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Sezgin Özdin sözlerine 
şöyle devam etti; “1992 yılından bu 
yana 3 Aralık tarihi “Dünya 
Engelliler Günü” olarak 
kutlanmaktadır. Bugünü engelliler 
günü olarak kutlanmasında elbette 
ki toplumda bir farkındalık 

yaratmak ve engellilerin 
sorunlarına dikkat çekmektir.  
Kutlanan bugünün amacı engelli 
kardeşlerimizin sorunlarını bugüne 
sığdırmak değildir. Yılın diğer 
günlerinde de engellilerimizle 
birlikte olmak, onların sorunlarına 
ve ihtiyaçlarına eğilmek hem kamu 
görevlisi olarak hem bir vatandaş 

olarak hepimiz için bir görevdir.
En önemli görevimiz engellilerimizi 
eve kapanmaktan çıkarıp, onları 
günlük hayat dahil etmektir. Ben 
İnanıyorum ki, her engelli 
kardeşimiz kendisine imkan 
verilirse topluma sağlam insanlar 
kadar yararlı olabilir. Bununla ilgili 
birçok örnek var. Bunlardan bir 
tanesi de Türkiye Ampute Milli 
Futbol Takımının Avrupa Zaferi, 
bizlere engellerin engelliler için 

engel olmadığının en güzel 
örneğini gösterdi. Engelli 
olmalarına rağmen hayat 
mücadelesi veren ve hayatlarını 
onurlu bir şekilde geçirmek adına 
ekonomik ve sosyal hayatın 
içerisinde olan engelli 
vatandaşlarımız bizim için, birer 
güç kaynağıdır. Tüm zorluklara 
rağmen, spordan sanata, 
edebiyattan siyasete, eğitimden 

çalışma hayatına, her alanda 
önemli başarılara imza atan 

engelli kardeşlerimizin 
verdikleri mücadele takdire 
şayandır. Bu duygu ve 
düşüncelerle. 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü'nün engelli 
kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal 

farkındalığın artmasına, onların 
hayatlarını kolaylaştıracak yeni 
adımlar atılmasına vesile olmasını 
diliyorum” dedi. Özel Öğrenciler 
tarafından şiirlerin okunması, 
tiyatro gösterileri ve diğer oyunlar 
katılımcılar tarafından büyük alkış 
aldı.  İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi 
Otizmli Elif İpar Bilge'de programda 
Müzik Öğretmeni Mustafa Bebek'in 
klavyesi eşliğinde bir konser verdi. 
Program, Büyükliman Halk 
Oyunları ekibinin gösterisi ile 
son buldu. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nin Özel Öğrencileri tarafından düzenlenen programda izleyenler salona sığmadı. 

ÇİFTÇİLERİN HASTALIK VE 
ZARARLILARLA MÜCADELESİ 

akfıkebir Ziraat odası Başkanı 

VMuhammet Kılıç ev 
sahipliğinde yapılan toplantıya 

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü 
Cahit Gülbay, Türkiye Ziraat Odaları 
Yönetim kurulu üyesi Arsin Ziraat 
Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, 
Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe 
Müdiresi Remziye Kuleyin ve ilçe 
Ziraat odası başkanları katıldılar. 
Koordinasyon toplantısında günde-
minde Vakfıkebir İlçesi'nde yapılan 
örnek bahçelerin verime etkisi ve 
çiftçilerin hastalık ve zararlılarla 

mücadelesi konularında yapılacak 
çalışmalar. Fındık bahçelerinde 
zarar yapan Turunçgil uzun antenli 
böceği ile bulaşık alanlarında müca-
dele için Bakanlık fındık alanlarının 
sökümü yapan üreticilerimize 4 yıl 
ürün kaybını karşılamak amacıyla 
tazminat ödemesi yapılması. Üretici-
lerin fındık bahçelerinin sökümü ve 
imhası konusunda bilgilerinin 
olmadığını ve bu işlerin devlet 
kontrolünde yapılması zararlının 
kontrolü açısından önem arz 
etmekte olduğu konusu görüşüldü. 

Ziraat odası başkanları Bölgemiz için 
ciddi sorun olan Maçka Esiroğlu 
bölgesinde görülen Turunçgil Uzun 
Antenli Böceği mücadelesi 
konusunda yapılacak çalışmalara 
Ziraat Odalarından destek olmaları 
yönünde fikirler beyan ettiler. Tarım 
ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay  
ise Maçka ilçesinde 2016 yılında 
görülen Turunçgil uzun antenli böcek 
zararlısı hakkında 29 Ekim 2019 
tarihli yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi hakkında ilçe 
başkanlarına bilgi verdi.

Vakfıkebir Okullar arası futsal 
turnuvası büyük ilgi görüyor. 

Öğrenciler spora, taraftar seyre 
doydu. 14 takımın katılımı ile 
başlayan turnuva, heyecanlı ve 
çekişmeli maçların yaşanmasıyla 
devam ediyor. 
"SPOR, BARIŞTIR 
KARDEŞLİKDİR"
Vakfıkebir İlçe Spor Müdürü Yunus 
Ali Civil yaptığı açıklamada: 
“Gençlerin erken yaşlardan itibaren 
spora yönlendirilmesinin önemli 
olduğuna dikkat çekti. Civil, 
"Vakfıkebir İlçe Spor Müdürlüğü 
olarak yaptığımız ve ortaya 
koyduğumuz projelerle gençlerimizin 
yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi 

alanları doğrultusunda yönlendirmek 
sağlıklı nitelikli bireyler olarak hayata 
hazırlamak en büyük hedeflerimiz. 
Bu bağlamda liseler ve Ortaokullar 
arası çeşitli spor branşlarında 
turnuvalar düzenliyoruz. Bu 
organizasyonlarla turnuvalarla 

gençlerimizi spora yönlendirmek 
centilmenlik aşılamak ilgi alanlarını 
genişletmek amacıyla bu organi-
zasyonları yapıyoruz. Önümüzdeki 
yıllardan itibaren de inşallah bireysel 
sporları da buna dahil ederek spor 
organizasyonu yapmayı 

hedefliyoruz. Gençlerimizin spora 
alakası bizi çok memnun ediyor. 
Bu organizasyonlarla gençler bir 
araya geliyor kaynaşıyor yeni yeni 
arkadaşlıklar ediniyor ve yeni 
sporcular keşfedilmesine de neden 
olabiliyor. İlçe Spor Müdürlüğü ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
ortaklaşa düzenlediğimiz bu 
turnuvalardan bu manada çok 
mutluyuz" dedi.

VAKFIKEBİR’DE FUTSAL ŞÖLENİ BAŞLADI

Ortaokullar ve Liseler arasında Futsal Turnuvası Kapalı Spor Salonunda başladı.
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Osman KOYUNCU

ABD Başkanı, “bizler petrol bölgesinin 

güvenini sağladık sınırlar bizi 

ilgilendirmez dedi.” Bu şunu gösteriyor ki 

terör falan her şey bahane tek hedef 

petrol. Acaba bizler kendi sınırlarımızı 

korumakla uğraşırken dolaylı olarak ABD 

petrollerine de mı koruyacağız. Türkiye her 

seferinde biz Suriye'nin toprak 

bütünlüğünden yanayız diyor. Bunun 

manası, eninde sonunda bizler Suriye'den 

çıkacağız ve şu anda bizim 

kontrolümüzdeki yerleri oranın halkına 

bırakacağız demektir. Amerika ve Rusya 

gibi ülkelerin Suriye'de uzun dönemli 

planları vardır. Kimisi oradan sıcak 

denizlere inecek, kimisi petrol ve diğer 

doğal kaynaklarını sömürecek, onların 

maddi beklentileri vardır. Bizler külfetleri 

göğüsleyeceğiz fakat nimetleri başkaları 

yiyecek gibi görünüyor.En büyük savaş, 

diploması savaşıdır. Şimdi gelinen 

noktada, merhum Demirel'in baba Esad ile 

yaptığı 1998 yılı Adana anlaşmasına tam 

olarak dönülmesi lazımdır. Sayın Putin 

bunu gündeme getirdi. Bu anlaşma ile 

Öcalan Suriye'den ayrılmış ve teröristler 

karşılıklı şekilde iade edilmişti. Anlaşmalar 

devletlerarasında olur, Esad ile el 

sıkışmalıyız, Esad katildir teröristtir deyip, 

dünyanın kabul ettiği ülkenin resmi 

başkanını görmezden gelerek,  iki ülke 

arasında güveni, dış menfaat çeteleri ile 

sağlayamayız.   Türkiye, 2000'li yıllarda 

“komşularla sıfır sorun politika” sloganı 

çerçevesinde bir dış politika sürecini 

başlatmış ve uzun yıllar (1921- 1998) 

gergin ilişkiler içerisinde geçen Suriye-

Türkiye ilişkileri, kısa süre (1998-2011) en 

iyi dönemimi yaşadı. Hayvanlar koklaşarak 

insanlar ise konuşarak anlaşırlar.  

Suriye 1946 yılında bağımsızlığa kavuşmuş 

ve ondan sonra Suriye ile Türkiye 

arasındaki ilişkiler genel olarak iyi devam 

etmemiştir. Bu nedenle iki ülke arasındaki 

ilişkiler istikrarlı olamamıştır. İlk olarak 

Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla bunalım 

yaşayan ilişkiler, 1957 olayları, su ve terör 

sorununun gölgesinde bir türlü olması 

gereken seviyeye ulaşamamıştır. Terörle 

mücadele Türkiye'nin son 40 yıldır en fazla 

başını ağrıtan sorunlardan birisidir. 

Suriye'nin PKK terör örgütünün ülkesinde 

kamplar kurmasına ve örgütlenmesine izin 

vermesi, iki ülke arasındaki bunalımın 

savaşın eşiğine kadar gelmesine yol 

açmıştır. 1998 yılında iki ülke yetkililerinin 

Adana'da bir araya gelerek imzaladıkları 

protokol, ilişkiler açısından yeni bir 

sayfanın açılmasına vesile olmuştur. 

2000'li yılların başında Türkiye'de 

gerçekleşen iktidar değişikliği ve yeni dış 

politika anlayışı (komşularla sıfır sorun) 

Türkiye-Suriye ilişkilerini tarihlerinde 

görülmemiş şekilde iyileştirmiştir. Bu 

gelişme bütün Ortadoğu'yu 2011 yılında 

etkisi altına alan Arap Bahar'ına kadar 

devam etti.  Bu dış destekli 

olaylara,Suriye'nin gösterdiği karşı direnç, 

iki ülke arasını açtı. Halktaki değişim 

arzularını, Suriye yönetimi reddetti.  Halka 

karşı şiddete başvurması üzerine Türkiye 

Suriye ilişkileri eski görüntüsüne 

döndü.Zararın neresinden dönülürse 

kardır derler.  Suriye bizim eski 

topraklarımız ve halkı da kardeşlerimizdir, 

aramızda çok ortak noktalarımız vardır.  

Onlarla aracısız olarak konuşmalı, dost 

elini uzatıp, barış yaparak Suriye'nin 

toprak bütünlüğünün sağlanmasına 

çalışmalıyız. Yoksa orada hiç bir hakları ve 

ortak bağları olmayan ve onları 

sömürmeye çalışan dış güçler ve yamyam 

çeteleri ile görüşerek,Türkiye Suriye 

ilişkilerinde hiçbir başarı sağlayamayız. 

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

İ
lçe Müftüsü Hüseyin Köksal, ilçe 
merkezinde yaşayan İmam Hatip Tamer 
Öztürk'ün 8 yaşındaki oğlu ortopedik engelli 

Eyüpcan Öztürk ve Kirazlık Mahallesi Dere 
Camii İmam Hatibi Ali Demirkapu'nun 11 
yaşındaki oğlu epilepsi hastası Muhammet 
Hüseyin ile Güneysu Mahallesi'nde yaşayan 
ve eşleriyle birlikte oturan engelli vatandaşlar 
75 yaşındaki Mehmet Ali Turan ve 60 
yaşındaki İsmet Koçal'ı ziyaret etti.İlçe 
müftülüğü engelli koordinatörü İmam Hatip 
Nurettin Karaca, Güneysu Mahallesi Camii 
İmam Hatibi Orhan Albayrak, İmam Hatipler 
Osman Haliloğlu, Davut Ertürk ve Mithat Güdü 
ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde Müftü 
Köksal, engelli 
vatandaşların hâl ve 
hatırlarını sordu, 
kendileriyle bir süre 
sohbet etti, engel 
durumları ve yaşam 
şartları ile ilgili bilgi 
aldı. Çocuklara ise 
özel ilgi gösteren İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Köksal, onların 
hoşlanacağı dilde 
kendileriyle özel 
sohbet etti, yaptığı 

esprilerle çocukları 
hem güldürdü hem de 
gönüllerini aldı. 
Engelli vatandaşlara, 
çocuklara ve ailelerine 
sabır, metanet ve 
kolaylık temennisinde 
bulunan İlçe Müftüsü 
Köksal kendilerine 
sağlık ve afiyet diledi. 
Hasta ve engelli 
vatandaşlara yönelik 
ziyaretlerine bir 
program dahilinde 
devam ettiklerini ifade 
eden İlçe Müftüsü 

Hüseyin Köksal, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla da özel çocukları ve engelli 
vatandaşları ziyaret ederek gönüllerini ve 
dualarını aldıklarını, kendilerine ve yakınlarına 
dua edip, sağlık afiyet temennisinde 
bulunduklarını ifade etti. Engellilere yönelik 
gerçekleştirdiği ziyaretlerinin yanısıra, ilçe 
merkezinde ve mahallelerde yaşayan hasta, 
yaşlı ve engelli vatandaşları da zaman zaman 
ziyaret ettiklerini ifade eden Müftü Köksal, ilçe 
müftülüğü olarak, müftülük bünyesinde hizmet 
veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda 
görevli personel ve din görevlileri tarafından, 
hastanede yatan hastaları ve yakınlarını da 
belli zamanlarda ziyaret ettiklerini belirtti.

VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN,
ÖZEL GÜNDE ÖZEL ZİYARET

YENiDEN REFAH PARTiSi'NDEN
ÇELİKDAĞ'A ZİYARET

iyaret sırasında Yeniden Refah Partisi 

ZVakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek 
ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede 

yapılan ve yapılacak olan çalışmalar 
hakkında Emniyet Müdürü Çelikdağ'la 
görüş alış verişinde bulundular, yapacakları 
her hayırlı çalışmada kendilerine sonsuz 
destek vereceklerini ifade ettiler.  Emniyet 
Müdürü Çelikdağ ise bu nazik ziyaretten 
çok memnun olduğunu dile getirerek; 
Vakfıkebir'i, daha yaşanılabilir ve daha 
huzurlu bir ilçe yapmak için tüm 
Vakfıkebirlilerle, sivil toplum örgütleriyle 
işbirliği halinde çalışacaklarının altını çizdi. 

Vakfıkebir Kaymakamlığı, 
Vakfıkebir Belediyesi, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Spor 
Müdürlüğü, İlçe Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü ve Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünün 
ortaklaşa yürüttüğü proje 
kapsamında Engelli Eğitim 
Kursu Öğrencileri eğitimlerine 
devam ediyor. Ortak Proje 
kapsamında kursa devam eden 
15 kursiyer usta öğreticileri 
Zehra Sağlam, Ayben Barak, 
İlçe Spor Eğitim Uzmanı Uğur 
Çavuş ve Antrenör Çağla Ata 
eşliğinde her Çarşamba günü 
saat 10 ile 12 saatleri arasında 
Kapalı spor salonunda hem 
spor yapıyorlar hem de 
doyasıya eğleniyorlar.
“ÇOCUKLAR SPOR İLE 
YAŞAM SEVİNCİ BULUYOR”
Vakfıkebir İlçe Spor Müdürü 
Yunus Ali Civil yaptığı 
açıklamada; “Engelli 
çocuklarımızı topluma 
kazandırmak istiyoruz. Anne ve 
babalar çekingen tutumlarını 
artık bir kenara bırakıp 
çocuklarını spora ve çeşitli 
aktivasyonlara getiriyorlar. Spor 
ile yaşam sevinci bulan 
çocukların bu mutluluğu hem 
kendilerine hem ailelerine 
yansıyor. Ayrıca evden 
çıkmayan çok sayıda engelli 
çocuk olduğunu belirten Civil, 

Özellikle maddi durumu iyi 
olmayan ailelere ulaşıp onlara 
sporu ve yapılan aktivasyonları 
anlatmamız lazım. Biz Vakfıkebir 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü olarak bu civardaki 
engelli çocuklara ulaşmaya 
çalışıyoruz. Onlara ulaşmak ve 
sosyal hayata katılımları 
noktasında birlikte adımlar 
atabilmek temel hedefimiz. 

Öğrencilerle birlikte olmaktan 
dolayı mutlu olduklarını ifade 
etti. Özel eğitim veren okulların 
sürekli sosyal aktivite yaparak 
öğrencilere farklı ortamlar, 
toplumla kaynaşma, sosyal olma 
yönlerinin arttırılması açısından 
etkinlikler düzenlemelerinin 
önemli olduğunu belirtti. Özel 
gereksinime sahip bireylerin 
içinde yaşadığı çevre, kültür, 

sosyal ve toplumsal hayatın 
anlayışlı, hoşgörülü ve davranış 
açısından olumlu yaklaşılması, 
bu kişileri pozitif yönde 
etkileyecektir. Toplumun bu 
bireylere karşı daha duyarlı 
olmalarını sağlayacaktır. Özel 
eğitim gerektiren bireylerin 
çevresiyle iyi ilişkiler kurması, 
onların sosyal etkinliklerle 
bulunması yönüyle de apayrı bir 

önem ifade etmektedir. Bizler 
her Çarşamba günü bu 
çocuklarımızla “mutlu 
Çarşamba” adı adlında saat 10 
ile 12 arasında kapalı spor 
salonunda hem spor yapıyoruz 
hem de doyasıya eğlenerek 
güzel bir gün geçiriyoruz. Bu 
etkinliklerin haricinde çeşitli 
etkinliklerle çocuklarımızı mutlu 
etmeye devam edeceğiz” dedi.

ÖZEL ÇOCUKLARLA
SPOR VE EĞLENCE

Oynadığı 6 karşılaşmadan 
5 galibiyet 1 beraberlik 

alarak 16 puan toplayan 
Vakfıkebir Veteranlar Futbol 
Takımı, 12 puanı bulunan 
Trabzon Fırtına 1967 
Veteranlar takımının 4 puan 
önünde ilk yarıyı lider 

tamamlamayı başardı. İlk 
yarının son maçında ligin 
namağlup bir diğer takımı 
Trabzon Altunbaş Yapı 
Veteranlar Takımını 1-0 
yenen Vakfıkebir Veteranlar 
lig sonunda grubunu lider 
bitirmeyi hedefliyor. 
Vakfıkebir Veteranlar Takımı 
şu isimlerden oluşuyor; Şenol 
Ziya Yıldırım, Hasan Ali 
Hacıahmetoğlu, Harun Dilli, 
Fatih Öztürk, Resul Özoğlu, 
Yalçın Kara, Hasan Baltürk, 
Halil Haliloğlu, Hasan 
Eyüboğlu, Ali Karaş, Zafer 
Dilek, Muharrem Yaşa, 
Hüseyin Keleş Bahadır, Naci 
Çabuk, Şevket Gürdal,  
Osman Hacıahmetoğlu, 
Nihat Bahadır, Yusuf 
Alemisolu, Osman Aynacı, 
Kadir Aydın, Yunus Ali Çivil, 
Adil Yılmaz, Yavuz Yılmaz, 
Volkan Emirzaoğlu, Mustafa 
Bak, Erol Kurt, Sinan Özkan, 
İlkay Genç

VETERANLAR LiGiNE

VAKFIKEBiR DAMGASI

Kapalı Spor Salonunda hem spor yaptılar hem de doyasıya eğlendiler. 



Büyükliman
Postası 5 06.12.2019YORUM - HABER

Şalpazarı Atatürk 
Ortaokulu'nda dün 
düzenlenen törene 

Şalpazarı Kaymakamı Uğur 
Ünsal, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Karaman, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Başkan V. Atilla 
Ataman, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Birdal Öztürk, İlçe J. K. 
Serdar Ceylan, İlçe Emniyet 
Amiri Soner Dinler, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Güner Cengiz, 
Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, AK Parti İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk, İYİ Parti 
İlçe Başkanı Şennaz Yılmaz, 
daire amirleri, bazı çevre ilçe 
Milli Eğitim Müdürleri, bazı STK 
temsilcileri, öğrenci velileri, 
öğretmenler, öğrenciler ve 
vatandaşlar da katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan törenin başında Okul 
Müdürü Hüseyin Gülay 
Üsküdar Belediye Başkanı Av. 
Hilmi Türkmen'in başarılarla 
dolu biyografisini okudu.
“ÖĞRENCİLERİMİZİN 
GELİŞEN TEKNOLOJİYİ 
TAKİP ETMESİ LAZIM”
Alkışlarla kürsüye gelen 
Üsküdar Belediye Başkanı Av. 

Hilmi Türkmen de konuşma-
sında, bilgi teknolojilerinin 
günümüz dünyasında 
insanların birbirleriyle rekabet 
edebilmeleri için mutlak suretle 
başarılı olmalarının gerektiği bir 
alan olduğunu ifade ederek, 
“Gelecekte çocuklarını iyi 
yetiştirenler ve iyi okutanlar söz 
sahibi olacak. Artık dünyada 
geçerli olan savunma sanayi 
teknolojileridir. Bizim buralarda 
yer almamız lazım. Bir kamyon 
dolusu domates, bir iphone 
telefon almıyor. Cebimizdeki 
telefon teknolojinin geldiği 
noktayı size gösteriyor. 
Şalpazarı'mızdan gençlerimizin 
çocuklarımızın öğrencilerimizin 
gelişen teknolojiyi takip etmesi 
lazım. Bu anlayışla 

çocuklarımızı geleceğe 
hazırlamak durumundayız. 
Buradan çıkacak bir tane 
evladımız, bir gencimiz belki 
yarın bulunduğu şehrin, 
mensubu bulunduğu milletin 
kaderini değiştirebilecektir. 
Bizim Şalpazarılı çocuklarımız, 
gençlerimiz de çok zeki. Çok 
zekiler. Bu imkanlarla onları 
buluşturmamız lazım. Biz de bu 
anlayışla buralardan çıkmış bir 
evladınız bir kardeşiniz olarak 
elbetteki memleketimizi 
unutamayız. Unutmayacağız 
da. İmkanlarımız ölçüsünde, 
buralara yatırımlarımıza devam 
edeceğiz. Bu Robotik Kodlama 
Sınıfımız Atölyemiz hayırlı 
olsun. Şalpazarı'mıza helali hoş 
olsun. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.” dedi. Son 
olarak Kaymakam Uğur 
Ünsal'ın teşekkür konuşma-
sından sonra Robotik Kodlama 
Sınıfı'nın kordelası hep birlikte 
kesildi. Üsküdar Belediye 
Başkanı Av. Hilmi Türkmen kısa 
bir süre sınıfı gezdikten sonra, 
misafirlerle birlikte yöresel 
yemeklerden yedi.

KiRAZLIK SAHiL CAMii'NDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, ilçedeki 

camilerde program dâhilinde 
sürdürdüğü 'Sabah Namazı 
Buluşmaları' kapsamında, ilçe 
müftülüğüne bağlı Kirazlık 
Mahallesi Sahil Camii'nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Namazdan önce cemaate 
sohbette bulunan Müftü Köksal 

daha sonra sabah namazını 
kıldırdı. Ardından yapılan 
tesbihât, duâ ve aşrı şerif 
tilâvetiyle program sona erdi. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
sabah namazı buluşmalarının; 
sabah namazı ve seher 
vaktinin manevi atmosferini 
yaşamak, yaşatmak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 

sabah namazı cemaatini 
artırmak, cemaat rûhu 
oluşturmak, dînî bilgi 
paylaşımında bulunmak, 
toplumdaki birlik, beraberlik ve 
kaynaşma şuûrunu bilinçli bir 
şekilde geliştirmek ve samimi 
dostlukları pekiştirmek 
amacına yönelik olarak 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Karadeniz Müziğinin Türkü 
Babası Erkan Ocaklı isimli 

kitabın tanıtımı ve değerli 
sanatçımızı anma gecesi 
düzenledi. 3 yıllık bir emek 
sonucunda yazar Mustafa 
Durmuş tarafından hazırlanan 
ve Ortahisar Belediye Başkanı 
Ahmet Metin Genç tarafından 
bastırılan Karadeniz Müziğinin 
Türkü Babası Erkan Ocaklı 
isimli kitabın tanıtımı ve değerli 
sanatçıyı anma gecesi 
düzenledi. Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Yardımcısı ve Vakfıkebir 
Belediyesi Basın danışmanı 
Tuncay Hacıfettahoğlu'na, 
Erkan Ocaklı ile son röportajı 
yapan gazeteci olarak gecede 

plaket verildi. Merhum 
Ocaklı ile son röportajı 
yapmanın haklı gururunu 
yaşayan Hacıfettahoğlu 
yaptığı açıklamada; 20 yılı 
aşkın bir süredir devam 
ettirdiğim gazetecilik mes-
leğimde çok sayıda ödül ve 
plaket aldım. Ancak en özeli 
bu gece aldığım plaket oldu 
sanırım. Öncelikle bu 
kitapta 2007 yılında yap-
tığım röportajın yer almasın-
dan gurur ve mutluluk 
duydum. Bu değerli orga-
nizasyonda emeği gecen 
Ahmet Metin Genç Baş-
kanımıza ve kitabı hazır-
layan Mustafa Durmuş Beye 
teşekkür ediyorum dedi.

BAŞARILI GAZETECİYE ANLAMLI ÖDÜL

(... Çağdaş dünyanın uğraş alanında 

bulunan ve gelecekte ortaya çıkabilecek ne 

kadar bilgi alanı varsa, hepsi Kur'an'ı 

açıklamak ve Allah'ın büyüklüğünü ispat 

etmek için vardır... )

Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Yaradan'a hamd ve senâ, O'nun 

sevgili elçisine salât ve selâm olsun.

Yüce Allah kendi iradesi, kudreti ve 

sıfatlarından insana bazı özellikler 

kazandırarak kendisine bağlamış olduğu 

insanı, yeryüzünde vekil tayin etmiştir. 

Kulluk görevini yerine getirmek için 

yarattığı varlıklar üzerinde meşru 

ölçülerde tasarrufta bulunma yetkisi ile 

mücehhez kılınmıştır.

Mevcudatın sahibini tanıma, O'na kullukta 

bulunma, diğer canlılarla ilişkileri 

düzenleme, iyi ile kötüyü birbirinden 

ayıma, dünya işlerini düzenleme ve ahiret 

ahvâlini dikkate alma; bilgi donananımını 

gerekli kılar. Bu nedenle daha vahyin ilk 

mesajı, bilginin araştırılması üzerine 

kurulmuş, ilmin aydınlatıcı gücünden 

istifade etmenin insanın mümeyyiz vasfı 

olduğuna işaret edilmiştir.

Müminlerin hidâyet kaynağı olan Kur'an, 

ilim tahsilinin, Yüce Yaratıcı'yla 

ilişkilendirilerek ve O'nun adına yapılması 

gereken kutsal bir işlem olduğunu 

hatırlatmaktadır. Mutlak bilgi kaynağı 

Kur'an, insanın ilk eğiticisinin Yüce Allah 

olduğuna, O'nun ilkeleri doğrultusunda ve 

O'nun rızasını kazanma amacıyla ilim 

tahsil edilmesi gerektiğine atıfta 

bulunmuştur.

Çağdaş dünyanın uğraş alanında bulunan 

ve gelecekte ortaya çıkabilecek ne kadar 

bilgi alanı varsa, hepsi Kur'an'ı açıklamak 

ve Allah'ın büyüklüğünü ispat etmek için 

vardır. İlmin her çeşit verisi, uygulamaya, 

davranışa dönüştürülerek İslam'ın 

öngördüğü kulluk anlayışı, fert ve 

toplumda karşılık bulmalıdır. Kur'an'da; 

Allah'a teslimiyeti esas alan imandan 

sonra salih amelin -davranış güzelliğinin- 

zorunluluğuna dikkat çekilmiş olması, 

toplumda ahlaki yozlaşmanın önüne 

geçilebilmesi ve her yönden faziletli 

toplumların inşa edilmesi içindir.

İslâm, bilgiyi aydınlık, cehaleti de karanlık 

olarak tanımlayarak ilme verdiği değeri ve 

kutsiyeti ortaya koymuştur. Hayatın her 

alanında ölçüyle ve bilinçle davranmayı ve 

konuşmayı esas alan İslâm dini, bilenlerle 

bilmeyenlerin bir olamayacağını, ölçülü 

olma adına bilgiye ulaşmak için harcanan 

çabayı ibadet saymış, bu uğurda mesai 

harcayanların dinlenmelerini de 

diğerlerinin ibadetlerinden daha değerli 

görmüş, ilim yoluna girene, cennet 

yolunun kolaylaştırılacağı, cennet 

yolunun, ilmin yolundan geçtiği, ilim 

ehline ait mürekkebin cahilin kanına 

eşdeğer olduğunu bildirmiştir. Ayet ve 

hadislerin açılımı olan yukarıdaki ifadeler, 

imanlı gönülleri ilme teşvik etmekte, ilmin 

değerini ortaya koymaktadır.

İslâm, her müslümanın kabiliyet, istidat ve 

gücü nispetinde ilim ve fikir işçiliğine 

katılmasını zorunlu kılar. Allah Resulü 

(s.a.s.), asırlar öncesinden bir kimsenin, ya 

öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bu 

üç sınıfı seven olması gerektiğini bunların 

dışında kalanın helak olacağını ifade 

buyurmuştur. Buna göre bilenler, öğretici 

olarak; bilmeyenler öğrenici olarak; 

öğrenemeyenler dinleyici olarak; ötekiler 

bütün bu sınıfları sevip destekleyenler 

olarak bu işe katkı vereceklerdir. Bu 

seferberlikte yer almayanlar, dünya ve 

ahirette kaybedenlerden olacaktır. Bu 

anlayış İslâm Medeniyetinin neşvü nemâ 

bulmasının da en önemli teşvik edici 

unsuru olmuştur. Bugüne kadar ilim 

adamlarının yetişme tarzı da bu şekilde 

olmuştur.

İslâm'a göre ilim sahibi olmak, ilmin 

kaynağı olan Yüce Allah'ın ahlakıyla 

donanmak demektir.Bu sebeple ilim, Yüce 

Allah'ın rızasını kazanmak, O'nu doğru bir 

şekilde tanımak, O'na yaklaşmak, O'na 

layıkıyla kullukta bulunmak O'nun dinini 

yaşamak ve yaşatmak, insanlığa faydalı 

olmak için öğrenilmelidir. 'Rabbim ilimce 

beni artır!' âyeti, ilmin eyleme 

dönüştürülmesi, bilginin doğru yerde 

kullanılması gerektiğini ifade eden önemli 

bir ilkedir. Kur'an, bilip de yapmayanların 

saygınlıklarını ve diğer canlılarla 

aralarındaki farkı kaybedeceklerini 

bildirmektedir.

Bilgi edinmeye, okumaya ve ilmin 

kutsallığına değer verilmeyen ülkemizde; 

okumanın hayat tarzı haline getirildiği 

ülkelerde bilinç düzeyinin düşük, inanç 

derecesinin zayıf olması, bilginin eksik ve 

yetersiz kalması, bilginin özümsenememesi, 

uygun ortam ve şartların oluşmaması gibi 

bir çok nedenle bilinenler eyleme 

dönüştürülememektedir. O halde ahlakî 

çöküntüye, aile yuvalarının dağılmasına, 

evlilik dışı beraberliklere, sapık cinsel 

yaklaşımlara, sigara, alkol ve uyuşturucu 

gibi her türlü zararlı alışkanlığa, zengin ile 

fakir arasındaki uçuruma, bilimsel, 

teknolojik ve maddi imkanların gelişmesine 

rağmen artan güven zaafına; bilginin 

aydınlığı ve vicdanların kararıyla engel 

olunabilir.

Boşa zaman harcanan yerlerin sayısı, 

kütüphanelerden kat kat fazla olduğu 

müslüman ülkemiz, dünyada en az okuyan 

toplumlar arasında yerini almıştır. 

Sabahın erken saatlerinde 

kahvehanelerimiz tıklım tıklım, günün 

ilerleyen saatlerine rağmen 

kütüphanelerimizde kitap okuyan sayısı 

yok denecek kadar azdır. İstisnalar dışında 

amiri memuru, çalışanı işsizi, işçisi 

işvereni, tahsillisi tahsilsizi, üniversitelisi 

liselisi… mazeretin ötesine geçmeyen 

gerekçelerle bir şekilde okumuyor. Bir 

memlekette dört yüz kütüphaneye karşılık 

dört yüz bin kahvehane bulunuyorsa 

bilgiye verilen değer kolayca anlaşılabilir.

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi amaçlar ve 

bunun temel ölçülerini verir. Topluma her 

yönden faydalı ve zarar vermeyen, vahyin 

yumuşak iklimiyle bütün çiğliklerinden 

arınmış, rûhen ve bedenen olgunlaşmış, 

dünyasını da ahiretini de îmâr etmeyi 

hedeflemiş, doğuştan kazandığı saygınlığı 

her şart altında korumayı ilke edinmiş, 

renk, dil, din ayırımı yapmaksızın 

insanların hürmete layık oldukları gerçeği 

ile milli manevi değerlere saygıyı 

benimsemiş, ahiret çıkarlarını öncelemiş 

nesiller; bilginin karanlıktan aydınlığa 

açılan bir pencere olduğunu özümsemekle 

yetiştirilebilir. Tarih boyunca İslam'ın 

ilkelerini medeniyete tahvil eden, -imanı 

müreffeh yaşama dönüştüren- her sahada 

ilmin temsilciliğini, bilginin işçiliğini 

yapan İslâm bilginlerinin çevreye ışık 

saçması da ilâhî vahyin bereketiyle 

olmuştur.

Bilginin aydınlık, kitabın arkadaş, 

Kur'an'ın en sevgili olandan saygın yaşam 

tarzına armağan olduğu bilincine 

varılması umudu ve dualarda buluşmak 

dileğiyle…

Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

İSLÂM'IN İLME VERDİĞİ DEĞER

Vakfıkebir Kirazlık Mahallesi Sahil Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi.

Büyükliman Bölgesi gazetecilerinden Tuncay Hacıfettahoğlu'na 
merhum Ocaklı ile yaptığı son röportaj dolayısıyla plaket verildi. 

ŞALPAZARI ATATÜRK ORTAOKU'NA

ROBOTiK KODLAMA SINIFI
Üsküdar Belediyesi'nin Şalpazarı İlçesi Atatürk Ortaokulu'na yaptırdığı Robotik Kodlama 
Sınıfı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.
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GÜRDAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ ENGELSiZ YAŞAM 
AKADEMiSi HAYATA GEÇiYOR

3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığınca Hamamizade 
İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen çalıştay, büyük 
ilgi gördü. Engelsiz Yaşam 
Çalıştayı kapsamında, sosyal 
güvenlik, sosyal yardım, 
erişilebilirlik, rehberlik, sağlık ve 
sosyal hizmetler, istihdam ve 
eğitim konuları masaya yatırıldı, 
çözüm önerileri konuşuldu.  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, çalıştayın 
ardından EYOF Tesisleri'nde 
düzenlenen yemekte ilgili sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve 
engelli bireylerle bir araya geldi. 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Kurtuluş, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Ahmet 
Kurt, İl Sağlık Müdürü Hakan 
Usta, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Bünyamin Akyüz'ün de hazır 
bulunduğu yemekte, Başkan 
Zorluoğlu birbirinden önemli 
açıklamalar yaptı.
 SESSİZ DEVRİME İMZA 
ATILDI 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu belediye 
başkan adayı olduğu andan 
itibaren istişarenin altını 
çizdiğini belirterek “Her zaman 
birlikte çalışacağız, sorunlara 
birlikte çözüm bulacağız dedim. 
Çünkü soruna en yakın olanın 
çözüme de en yakın olacağına 
inanan birisiyim. Düzenlediğimiz 
çalıştayla engelli 
vatandaşlarımız için neler 
yapabiliriz, var olan engelleri 
nasıl kaldırabiliriz noktasında 
çözüm yolarını tartıştık. 
Özellikle son 10-15 yıldır 
engellilerle ilgili olarak Türkiye 
adeta sessiz bir devrime imza 
attı. 2005'teki Engelliler 
Hakkındaki Kanunla beraber 
mevzuat eksiklikleri 
tamamlandı. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 
engellilere yönelik çok önemli 

hizmetler sunuyor. Engellilerin 
ulaşımına dönük önemli 
düzenlemeler yapıldı. Takdire 
şayan, alkışlanması gereken bir 
dönüşüm, epey bir mesafe 
alınarak gerçekleştirildi” dedi.
 SORUMLULUĞU 
ÜSTLENİYORUZ
Türkiye'de merkezi idarenin, 
bakanlıkların kaydettiği 
ilerlemeyi, yerel yönetimlerin 
kaydedemediğini vurgulayan 
Başkan Zorluoğlu, 
“Belediyelerimizde fiziki 
engellerin kaldırılması 
noktasında arzu ettiğimiz 
seviyeye gelemedik. 
Sokaklarımızda, kamu 
binalarımızda, alışveriş 
yerlerinde engelliler için fiziki 
engeller kalkmamış. Bugün bir 
engelli Trabzon'un caddelerinde 
başkasının yardımı olmaksızın 
dolaşamıyorsa, bu sorumluluğu 
tamamıyla üstleniyoruz. İnşallah 

bizim dönemimizde yönetici 
arkadaşlarımız ve merkezi 
idarenin ilimizdeki temsilcileri ile 
çalışarak Trabzon'u engelliler 
için yaşanabilir bir şehir haline 
getirmeyi hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı.
 ENGELSİZ YAŞAM 
AKADEMİSİ'Nİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ
Engelli bireylere yönelik 
belediye çalışmaları hakkında 
da bilgilendirmelerde bulunan 

Zorluoğlu, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak otizmli ve 
diğer özel gereksinimli 
çocuklarımızın eğitim aldığı 
okulumuzu yeniledik. Ayrıca 
yemek imkanı sunmaya 
başladık. Yine engelli 
vatandaşlarımıza akülü 
arabalar, tekerlekli sandalyeler, 
hasta yatağı desteğinde 
bulunduk. Bulunmaya devam 
edeceğiz. Engelli 
kardeşlerimizle sohbet ederken 
genel olarak bir şarj 
sıkıntısından bahsediyorlardı, 
büyük oranda çözdük. Bozulan 
akülü araçların tamiri ile ilgili 
ilimizde bir yer olmadığını da 
dile getirdiler. Büyükşehir 
Belediyesi olarak kendi 
bünyemizde akülü araçların 
tamiri ve bakımını 
yapabileceğimiz merkez 
oluşturuyoruz. Yine verdiğimiz 
söz doğrultusunda 'Engelsiz 

Yaşam Akademisi' adıyla engelli 
evlatlarımızın gün boyu gelip 
çok çeşitli etkinliklere 
katılabilecekleri bir merkez inşa 
edeceğiz. Bununla ilgili proje-
lendirme aşamasına geldik. 
Projelendirme aşamasında siz 
değerleri derneklerimizin de 
mutlaka görüşlerini alacağız. 
İnşallah bizim dönemimizde 
Trabzon bir Engelsiz Yaşam 
Akademisi'ne kavuşmuş olacak” 
şeklinde konuştu.

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinden merhum Gültekin 
Gürdal'ın oğlu Malkoç Gürdal (49), bir süredir detavi görmekte 
olduğu hastalığını atlatamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. 

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesinden merhum 

Gültekin Gürdal'ın oğlu Malkoç 
Gürdal (49), bir süreden beri 

karaciğer yetmezliği teşhisi ile 
tedavi görmekte idi. Türkiye de 
karaciğer yetmezliği sonucu 
nakil bekleyen binlerce hasta-
dan biriydi. Merhum Malkoç 
Gürdal, Mahallesinde ve tüm 
ilçede herkes tarafından 

sevilen, herkesin yardımına 
koşan, sessiz ve sakin yapısı 
ile tanınan renkli kişiliği ile 
herkese yaşama sevinci katan 

bir şahsiyetti. Herkesin neşe 
kaynağı olan bu kardeşimiz 
maalesef ki nakil olamayınca 
hiç kimse de ona neşe kayna-
ğı, umut olamadı. Merhum 
Gürdal, karaciğer yetmezliği 
sonucu siroz hastalığından 

vefat etti. 29 Kasım 2019 
Cuma günü öğlen namazına 
müteakip Tarlacık Mahallesi 
aşağı camiinde Cuma na-

mazına müteakip kılınan ce-
naze namazının ardından aynı 
yerdeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Merhum Mal-
koç Gürdal'a Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 
baş sağlığı diliyoruz. 

HEKİMOĞLU TRABZON
BAŞAKŞEHİR'E TEK GOLLE BOYUN EĞDİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon ile Medipol 
Başakşehir Vakfıkebir İlçe Stadyumunda karşı karşıya geldi.

edipol Başakşehir, Ziraat MTürkiye Kupası 5. tur 
mücadelesinde deplasmanda 
yoğun sağanak yağmur altında 
oynanan müsabakada 

Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 
mağlup etti. Sağanak yağıştan 
dolayı yedek kulübeleri önü ve 
saha içi göle döndü.  
Başakşehir'e galibiyeti getiren 

golü 5. dakikada Demba Ba 
kaydetti. Hekimoğlu Trabzon 
ise 30. dakikada Taha Balcı ile 
penaltı atışından 
yararlanamadı.

Stad: Vakfıkebir
Hakemler : Erkan Özdamar**, Anıl Usta**, 
Furkan Ürün**
Hekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan**, 
Miraç Acer**, Talha Yazgan**, Emre 
Akgün**, Bahadır Erol**, Volkan Altınsoy**, 
Maksut Taşkıran**, Samet Yalçın**, Hakan 

Yavuz**, Mertcan Çam**, Taha Balcı**
Medipol Başakşehir :  Volkan Babacan**, 
Muhammed Emin Sarıkaya**, Vieira**, 
Carlos Ponck**, Aziz Behich**, Azubuike**, 
Gökhan İnler**, Berkay Özcan**, Aleksic**, 
Robinho**, Demba Ba** 
Gol: Dk.5 Demba Ba (Başakşehir)

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü 
Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı' düzenlendi.

GÖRELE BELEDİYESİ'NE ARAZÖZ ARACI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından Görele Belediyesi 
hizmetlerinden kullanılmak üzere 

Su Tankeri ve Distribütörü (Arazöz) 
aracı hibe edildi.Belediye Başkanı Tolga 
Erener, Görele ilçesine getirilen aracı 
inceleyerek, aracın ilçeye kazandırıl-
masında emeği bulunan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a 
Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın 
ve Sabri Öztürk'e teşekkür etti. Belediye 
araç filozu genişletmeye devam 
ettiklerini belirten Erener, “İlçemizin 
ihtiyacı olan bir aracı daha araç 
filomuza kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, ilçemize yeni aracımızın hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'in 
girişimleriyle Görele Belediyesi araç 
lozuna bir araç daha kazandırıldı. 
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BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN
BÜTÇELERİ BELLİ OLDU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve 
ilçe belediyelerinin 2020 yılı mali 

gelir ve gider bütçeleri Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 
Buna göre Büyükşehir Belediyesinin 
2020 yılı gider bütçesi 823 milyon TL 
olarak karara bağlandı. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Bütçemizin büyük kısmını 
yatırıma ayırdık. Bu bir yatırım 
bütçesidir” dedi. Bütçe ile ilgili olarak 
Meclis üyelerine yaptığı açıklamada, 
iddialı bir bütçe hazırladıklarını 
kaydeden Zorluoğlu, “Bunun iki nedeni 
var. Göreve geldiğimizden beri, genel 
bütçe vergi gelirlerinden dağıtılan 
paylardaki adaletsizliği gidermek için 
büyük bir çaba sarf ettik. Takibe 
devam ediyoruz. En son Ankara'daki 
toplantıda, bütçe kanunundan sonra 
yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın 
TBMM'ye gönderileceği şeklinde bir 
talimat ortaya çıktı. Dolayısıyla 
bütçemizdeki artışın bir sebebi, 2020 
yılında genel bütçe vergi gelirlerinden 
Trabzon'a gelen payın artacağına olan 
inancımız ve bu konuda Ankara'daki 

kararlılıktır. Yıllardır çok konuşulan 
ama bir türlü çözülemeyen bu mesele, 
inşallah 2020 yılı başında çözülür. 
Birinci sebep budur. İkinci sebep, öz 
gelirlerimizi arttıracağımıza inanıyoruz. 
Büyükşehir Belediyesinin kirada olan 
tüm mülklerinin hepsi ile ilgili SPK 
belgeli bir firmaya rayiç bedel tespiti 
yaptırdık. Bununla da yetinmeyip 
belediyemizde bir komisyon kurarak, 
Ticaret Odası, Emlakçılar Odası ve 
benzeri yerlerden de fiyatlar alıp 

ortalamasını belirledik. Artışlar bazı 
yerlerde yüzde 300'ü buldu, bazı 
yerlerde yüzde 10'da kaldı. Bu şekilde 
2020 yılında öz gelirlerimizi çok 
arttırabileceğimize inanıyoruz. Yine 
hali hazırda piyasada olan 
alacaklarımız var. Sağlıklı bir takiple 
bu alacaklarımızı takip edeceğimizi 
düşündük ve bütçemize bunları 
yazdık” diye konuştu.
Trabzon Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin bütçeleri belli oldu

Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı 
bütçesinin önemli bir kısmını yatırıma 
ayırdıklarını dile getiren Zorluoğlu, 
konuyla ilgili sözlerini şu şekilde 
tamamladı: “Borçlanma konusunda 
da, bu kötü bir şey değildir. Borçlanma 
kapasitesinin üzerine çıkarsanız bu 
kötü bir şeydir. Bu durum belediyeler 
içinde, şirketler içinde, devletler içinde 
böyledir. Mühim olan ödeyebileceğiniz 
miktarda borçlanıp 
borçlanmadığınızdır. Elhamdülillah 
devraldığımız belediye, borçlanma 
bakımından oldukça iyi durumda olan 
bir belediyedir. Ben devraldığımda 
Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ'nin 
toplam 500 milyon civarında bir borcu 
vardı. Bu, başka büyükşehirlerle 
karşılaştırıldığında çok az miktardır. 
Dolayısıyla bu araya koyduğumuz 
borçlanma, kapasitemiz içinde 
rahatlıkla ödeyebileceğimiz bir 
borçlanmadır. Biz yatırımcı bir 
belediye olma iddiasındayız. Trabzon 
halkı bir taraftan çok sayıda belediye 
hizmetini görmek istiyor. Birçok hizmeti 
halkımız bizden bekliyor. İddialı bir 
bütçe hazırladık ve büyük bölümünü 

yatırıma ayırdık. Dolayısıyla bu bir 
yatırım bütçedir.” Trabzon Büyükşehir 
ve ilçe belediyelerinin bütçeleri belli 
oldu. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerinin oy birliği ile onaylanan 
2020 yılı gider bütçeleri şu şekilde 
oluştu:

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
toplantı salonunda Vakfıkebir ve 

Beşikdüzü ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
İş Sağlığı ve Güvenliği Büro yöneticisi. 
Ahmet Faruk Aksoy tarafından çalışan 
öğretmen ve idarecilere yönelik Temel 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
semineri verildi. Seminerler bölümler 
halinde Vakfıkebir ve Beşikdüzü 
İlçelerinde görev yapan öğretmen ve 
idarecileri kapsıyor.  Seminerin 
amacının eğitimin fiziki şartlarını 
maksimum düzeyde iyileştirerek 

çalışanların ve 
öğrencilerin 
karşılaşabileceği 
muhtemel tehlikeleri 
önceden belirleyip gerekli 
tedbir ve düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamak 
olduğunu belirten Aksoy;  
seminerin aynı zamanda 
çalışma ortamında 
oluşabilecek olağan üstü 
tehlike durumlarında 
yapılması gereken 

işlemlerin ve alınması gereken 
önlemlerin önemini kavratmak. Bu 
eğitimler okulların tehlike durumlarına 
göre iki veya üç yılda bir yenilenerek 
yapılan meslek içi eğitim kursları 
kapsamında olduğunu belirtti.  Aksoy; 
bu eğitimin en önemli tarafı ise idareci 
ve öğretmenlerin aynı kategoride 
bilgilenmeleri ve öğrencilere karşı 
sorumluluklarının daha anlaşılır ve 
anlamlı olmasını sağlamaktır. Ayrıca 
diğer çalışanların da hak ve sorum-
luluklarının bilincine ulaşmaktır dedi.

ÇALIŞANLARA TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin 2020 yılı bütçeleri onaylandı. Onaylanan 
bütçede Vakfıkebir Belediyesi'nin bütçesi 28 milyon 280 bin 700 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi: 823 milyon TL
Akçaabat Belediyesi: 135 milyon TL
Araklı Belediyesi: 36 milyon TL
Arsin Belediyesi: 27 milyon 290 bin TL
Beşikdüzü Belediyesi: 26 milyon 200 bin TL
Çarşıbaşı Belediyesi: 16 milyon 650 bin TL
Çaykara Belediyesi: 18 milyon 642 bin TL
Dernekpazarı Belediyesi: 4 milyon 350 bin TL
Düzköy Belediyesi : 19 milyon 500 bin TL
Hayrat Belediyesi: 8 milyon 656 bin TL
Köprübaşı Belediyesi: 6 milyon TL
Maçka Belediyesi: 30 milyon TL
Of Belediyesi: 33 milyon 985 bin TL
Ortahisar Belediyesi: 265 milyon 700 bin TL
Sürmene Belediyesi: 28 milyon TL
Şalpazarı Belediyesi: 22 milyon 344 bin TL
Tonya Belediyesi: 12 milyon 547 bin TL
Vakfıkebir Belediyesi: 28 milyon 280 bin 700 TL
Yomra Belediyesi: 35 milyon TL

Vakfıkebir ve Beşikdüzü İlçelerinde görev yapan öğretmen ve idarecilere yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

YALIKÖY'DE "ÇOCUK CAMİ BULUŞMASI" ETKİNLİĞİ

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve 
Dini Rehberlik Bürosunun okullara 

yönelik yürüttüğü faaliyetleri 
kapsamında, Yalıköy Ortaokulu 6. 
Sınıf Öğrencileriyle, Yalıköy Mahallesi 
Küçükdere Yalı Camii'nde "Çocuk 
Cami Buluşması" etkinliği 
gerçekleştirildi. Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni Semanur Eyüpoğlu 
ve İmam Hatip Osman Haliloğlu'nun 
refâkâtinde, Yalıköy Mahallesi 
Küçükdere Yalı Camii'ne gelen 
öğrenciler camide, İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş ve İmam Hatip Tahsin Tosun 
tarafından karşılandılar. "Çocuk Cami 
Buluşması" etkinliğinde İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş öğrencilere camilerin 
dini ve sosyal hayatımızdaki yeri ve 

önemi ile ilgili bilgiler verdi. Vaiz Ekrem 
Akbaş caminin mihrap, minber, kürsü 
ve müezzin mahfili gibi ana bölümleri 
ve işlevleri ile genel olarak camilerin 
diğer kısımları ve özellikleri ile ilgili de 
bilgiler paylaştı. Daha sonra camiyi 
gezen ve hatıra fotoğrafı çektiren 
öğrencilere İmam Hatip Osman 
Haliloğlu çıkışta çikolata ve meyve 
suyu ikram etti. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği halinde, ilçedeki 
ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile lise 
öğrencilerine yönelik başta “Çocuk 
Cami Buluşması”,”Sabah Namazı 
Buluşması” , “Cuma Namazı 
Buluşması” ve “Gencim Maneviyatım 
Temel Dayanağım” projesi 
kapsamında da lise düzeyindeki 

okullara konferanslar olmak üzere 
çeşitli faaliyetler yürütmeyi 
planladıklarını belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, “İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ve 
okullarımızın idareci ve 
öğretmenleriyle işbirliği 
halinde; öğrencilerimize 
yönelik “Çocuk Cami 
Buluşması”, “Sabah 
Namazı Buluşması” ve 
“Cuma Namazı Buluş-
ması” gibi etkinliklerin 
yanı sıra lise düzeyindeki 
okullarımızda da “Gencim 
Maneviyatım Temel 
Dayanağım” projesi 
kapsamında konferanslar 

olmak üzere çeşitli faaliyetler 
yürütmeyi planladık. Müftülüğümüz 
bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosunda görevli 
arkadaşlarımız bu programları istişare 
esasında planlayıp icra ediyorlar. 
Bizler de takip ediyoruz. Bu prog-
ramlarla çocuklarımız, İslâm Dini'nin 
ibadet yeri camiyi yakinen tanıma 
fırsatı bulmuş oluyorlar. Değerler eğiti-
minde mühim yeri bulunan camilerin, 
ibadet içtenliğinin somutlaştığı, 
namazın birlikte cemaat halinde bir 
bedenin uzuvları gibi birbirine kenet-
lenerek yerine getirildiği yer olduğunu 
dokunarak ve severek öğrenmelerinin 
hazzını ve mutluluğunu içselleştirme-
lerini amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
uygulanan bu tür programlar 
sayesinde çocuklarımızın son derece 
mutlu ve neşeli oldukları görüldü. 
Onların, cami merkezli programlarla, 

toplumumuzda  insanî ve ahlakî 
değerlerin yaşanmasına ve manevi 
kalkınmaya önemli katkılar sağlaya-
caklarına inanıyoruz. Programların her 
bir ayrıntısını önemsiyoruz. Zira bu 
çocuklar bizim geleceğimiz. Fert 
olarak her türlü hassasiyeti hak 
etmekle birlikte geleceğin inşasında 
asıl mimar onlar. Bilgi ve görgünün 
bilince, davranışa ve farkındalığa 
dönüşmesi adına çocuklarımızın 
değerler eğitiminde her şeyi itina ile 
takip etmemiz gerekir. Bir vesile ile 
tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretim-
leriyle ilgilenen hocalarına, etkinliklerin 
planlanmasında ve gerçekleşmesinde 
emeği olan başta ilçe vaizlerimiz 
Hatice Semiz ve Ekrem Akbaş hoca-
mıza, Kur'an Kursu öğreticilerimize ve 
camilerimizde görev yapan din 
gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, sağlık-afiyet diliyorum.” dedi.

Vakfıkebir Yalıköy Ortaokulu Öğrencileriyle, "Çocuk Cami Buluşması" etkinliği yapıldı.



Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

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

VETERANLAR LiGiNE
VAKFIKEBiR DAMGASI

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

YENiDEN REFAH PARTiSi'NDEN
ÇELİKDAĞ'A ZİYARET

VAKFIKEBİR DE FUTSAL ŞÖLENİ BAŞLADI ÇiFTÇiLERiN HASTALIK VE
ZARARLILARLA MÜCADELESİ 

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

> Sadık AYDIN 2'de

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

ÖZEL ÇOCUKLARLA SPOR VE EĞLENCEAK PARTİ'DEN ÇELİKDAĞ'A ZİYARET

> Sadık AYDIN 4'de

> Vedat FURUNCU 3'de

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerine 
devam eden Engelli Eğitim Kursu özel öğrencileri Kapalı Spor 
Salonunda hem spor yaptılar hem de doyasıya eğlendiler. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Yönetimi, Emniyet Müdürü 
Merthan Çelikdağ'ı makamında ziyaret ettiler. 

Trabzon Ziraat Odaları İlçe Başkanları Koordinasyon toplantısı 
Vakfıkebir ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığında yapıldı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı İlçe spor yıllık faaliyet planı 
doğrultusunda Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 
imzalanan protokol gereği Ortaokullar ve Liseler arasında 
Futsal Turnuvası Kapalı Spor Salonunda başladı.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlce Başkanı Sadettin Çiçek ve yönetim 
kurulu üyeleri, Vakfıkebir'e yeni atanan Emniyet Müdürü Merthan 
Çelikdağ'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

Ulusal Veteranlar Ligi Karadeniz 3. Grup'ta 
mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar Futbol 
Takımı ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladı. 

> Sadık AYDIN 4'de


