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AK Parti Vakfıkebir İlçe başkanlığının düzenlediği “ Kuruluştan Günümüze 
Buluşması'na” eski ve yeni teşkilat mensuplarından yoğun ilgi gösterildi. 
Buluşmaya TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora' da katıldı.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, kısa bir süre önce ilçe kongresi 
yaparak Mehmet Keskin başkanlığında oluşturulan Cumhuriyet Halk Partisi 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerini iletti. 

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Vakfıkebir İlçesini ziyareti sırasında 
gazetemize yaptığı açıklamada 61. araca talip olduğunu belirtti.

> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail 

Hakkı Çobanoğlu, İlçedeki büyük bir tehlikeye dikkat 

çekerek, her an bir ölümlü kaza yaşanabileceğini söyledi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“YENİ BİR YIL”
Kocaman bir yılı daha geride bıraktık…
2019 yılında yaşadıklarımızı 2020 yılında 
da yaşayacak mıyız?
2019 yılından daha iyi mi olacak 2020…
Hayırlısı diyerekten, bütün herkese iyi bir 
yıl olsun diliyorum…
*******************
Geçen hafta cumartesi günü AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve teşkilatı, ilçede 
yeni ve eski partilileri sabah kahvaltısında 
bir araya getirdi. Kahvaltıya TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz, Vakfıkebir'in evladı 
Muhammet Balta ile AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora'da katıldı…
Herkes birer konuşma yaparak, 
Vakfıkebir'li hemşerileriyle hasbıhal 
ettiler…
Vakfıkebir bu tür organizasyonları özler 
oldu…
İnsanlar Milletvekilimizi bekliyorlar ama 
zaman, hiçbir zaman bazı şeylere izin 
vermiyor…
Zaman diyoruz ya, Milletvekilimiz bu gün 
buraya gelmişse yarın başka bir yerde, 
öbür gün mecliste gibi, her gün birçok 
program…
O da her şeye yetişmeye çalışıyor…
Allah güç kuvvet versin, işleri çok zor…
Cumartesi günü Vakfıkebir'de yapılan 
Millet Bahçesi, Ekmek Temalı Bahçe'de 
incelemeler yaptı…
Bizler de takip ettik. Güzel bir proje, 
Vakfıkebir'in ve Yalıköy'ün çehresi 
değişecek bir proje…
Millet Bahçesi için neler düşündüğü 
sorumuza yanıt verdi. Sonrasında 
Türkiye'mizin yeni arabası hakkında neler 
düşünüyorsunuz sorumuza;
61. araca talibim dedi. 61 olmazsa 1461 
dedi…
Ben dahil herkes yeni aracımızı 
beğendik…
Dış çizgilerinden tutunda, iç dizaynına 
kadar kusursuz bir araç oldu…
Partili, partisiz herkes takdir etti…
Bu araçla birlikte çok yol kat edeceğiz 
gibi…
Yapılamayanı, yapmak kadar mutluluk 
verici bir şey yok…
2022'de satışa çıkacağı söyleniyor…
Dört gözle bekliyoruz, satışa çıkacağı 
günü…
Türkiye'mize “TOGG” aracımız hayırlı 
olsun diyoruz…
*******************
Kişi ve kişiler gelip geçicidir, baki olan 
Trabzonspor'umuzdur…
Bu gün Başkan ve yöneticileri seçilir, 
teknik adam gelir oynatır. Sonrasında 
gidebilirler, sonuçta baktığımızda her 
zaman yerinde kalan 
Trabzonspor'umuzdur…
Bazı maçları berabere ve yenilgi ile 
bitirdik. Sonrasında her zaman bir suçlu 
aradık. Oyuncu değiştirmede bazı zaman 
teknik adama kabahat bulduk, suçladık, 
ağzımızı neler geldiyse söyledik. Şimdi ise 
teknik adam değişti. Belki daha iyisi 
gelecek ve Şampiyonluk yarışında daha 
da iyi olacak…
Hiç kimse bu yönde bakmıyor. Belki birileri 
hata yaptı veya yapmadı…
Baki olan her zaman Trabzonspor olması 
gerekmektedir…
Bir koltuk boşaldığında birisi dolduruyor 
ise bu da böyle bir şey…
O koltuk dolar ve daha iyi olacak…
İnşallah ta Şampiyon olacağız…

BAŞKAN ÇOBANOĞLU, 

“İNSANLARIN CANI BU KADAR UCUZ DEĞİL”

V
akfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, ilçe 

sınırları içinde bulunan yolcu 
indirme bindirme ceplerinin araçlar 
ve esnaflar tarafından işgal edildiğini 
belirterek her an bir ölümlü kaza 
yaşanabileceğine dikkat çekti. 
Başkan Çobanoğlu, “İnsanların 
canının bu kadar ucuz olmadığının 
altını çizdi. Yakın bir zamanda 
komşu bir ilçede yaşanan ölümlü 
kazada bilindiği üzere yolcu indirme 
bindirme ceplerine park yapan 
araçların yüzünden kaza yapan 
minibüsün yolcusunu yol üzerinden 
almak zorunda kalınca arkadan 
gelen tar'ın çarpması sonucu 
ölümler olduğuna şahit olduk. Aynı 
olay maalesef Vakfıkebir İlçemizde 
de her an yaşanabilir. Minibüsler, 
Otobüsler ve Taksiler yolcu almak 
ve indirmek için maalesef yolcu 
ceplerine giremeyerek yol üzerinde 
yolcu indirmek ve yolcu almak 
zorunda kalıyorlar. Yolcu cepleri 
maalesef ki otoparklara dönüştü. Ya 
da bazı işyerlerinin satış tezgâhla-
rına dönüştü. Bu konu ile ilgili olarak 
UKOME'ye ve İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne gerekli dilekçeleri 
vererek müracaatta bulunduk. 
Başka bir tehlike ise Taş, kum ve 
çakıl kamyonlarının sahil yolu 
üzerindeki trafik denetlemesinden 
kaçıp yol güzergâhını değiştirerek iç 
yolu tercih etmeleri de trafikte 
yoğunluğu artırarak kazalara 
sebebiyet verebilir. Bir an önce ilçe 
yetkililerinin bu konular üzerinde 
hassasiyetle durarak bir can veya 
mal kaybı yaşanmadan önlem 
almaları konusunda uyarıda 
bulunuyoruz. Bir can giderse eyvah 

para etmez. Gelin hep birlikte 
hareket edelim. Yarın çok geç 
olmadan dedi.” 
“ARTIK DÜZEN GEREKİYOR”
Başkan Çobanoğlu, İlçe 
merkezindeki üç ana caddede gün 
içerisinde yapılan araç parklarından 
dolayı yaşanan yoğunluk çirkin 
görüntülere neden oluyor. Gündüz 
saatlerinde çarşı içerisinde insan 

sayından fazla araç sayısı 
bulunuyor. Otopark yeri olarak 
belirlenen alanlar vatandaşlar 
tarafından kullanılmıyor. Vakfıkebir 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu 
vatandaşları, esnafları ve resmi 
kurum çalışanlarını daha duyarlı 
olmaya ve uzun süreli parklarda 
otoparkları kullanmaya davet etti. 
Başkanı Çobanoğlu, uzun süreli 
parklar yüzünden yol 
güzergâhlarında bulunan yolcu 

çepleri sürekli olarak araç istilası 
altında olduğunu söyledi. 
Otoparkların kullanılmadığından dert 
yandı. Bu otoparklara tek bir araba 
koyan yok. Çarşıda hiç bir boş yer 
yok. Esnaf getiriyor iş yerinin önüne 
koyuyor, vatandaş getiriyor koyuyor 
aynı araba akşama kadar çarşı içini 
işgal ediyor. Yolcu geliyor, müşteri 
geliyor, zaruri durumu olan bir insan 

geliyor yer bulamıyor. Çarşıya 
sabah gelip arabasını bırakıp 
akşama kadar kahvede oturan 
insanlar var. Bizim çarşıda yola 
oyuncakçı oyuncak doldurur, beyaz 
eşyacı bisiklet, buzdolabı, çamaşır 
makinesi doldurur, inşaat 
malzemeleri doldurulur kalan yerlere 
de araba dolar.
“PARK SORUNU BİRÇOK 
ESNAFIN İŞİNİ OLUMSUZ 
ETKİLİYOR”
İlçe çarşısında hiçbir düzen 

olmadığından şikayetçi olan 
Çobanoğlu, “Bizim çarşımızda hiç 
bir düzen yok. Herkes gideceği yerin 
kapısına kadar arabasıyla gidip 
orada durdurmaya çalışıyor. 
Otoparka arabamı koyup iki adım 
yürüyeyim diyen hiç kimse 
görmedim ben bu güne kadar. 
Gereğinden fazla müsamaha 
gösteriliyor. Bazen çarşıda iki sıra 
park olduğunu bile görüyoruz. Yol 
tek şeride düşüyor. Sabahtan 
akşama kadar araba park etme 
huyunu insanlarımızın artık 
bırakması gerekiyor. Çarşının içi boş 
olacak, işi olan vatandaş 15-20 
dakika durup gidecek. Ben buradan 
trafik ekiplerini göreve davet 
ediyorum. Bu çarşıya bir düzen 
getirilsin artık. Çarşının içine ben 
koyuyorsam arabamı bana da ceza 

yazsınlar. Bu park sorunundan 
şikayetçi olan esnaflar da var, 
mağduriyeti bizzat yaratan 
esnaflarda var. Park sorunu birçok 
esnafın işini olumsuz etkiliyor. Aileler 
çarşıya gelemiyor. Yoldan 
kaldırımdan geçemiyor. Çarşıda 
araba sayısı kadar insan yok. Biz bu 
sıkıntıları dile getirince suçlu biz 
oluyoruz.  Ama olsun biz suçlu 
olalım, bu çarşıya da bir düzen 
getirilmesi gerekiyor.” şeklinde 
konuştu.

İsmail Hakkı Çobanoğlu İlçedeki 
büyük bir tehlikeye dikkat çekerek, 

her an bir ölümlü kaza yaşanabileceğini söyledi.

Ziyaret sırasında konuşan 
Başkan Ramis Uzun, “Çok güzel 

bir kongre yaptınız. İlimize, ilçemize 
hayırlı olsun. Mehmet Başkan 
mükemmel bir ekip oluşturdu. 
Kongrede gördüğüm ortam beni çok 
duygulandırdı.  Daha önceki 
dönemlerde görev yapan 
arkadaşlarımızı onure ettiniz. Bu çok 
güzel bir tabloydu. Buna hepimizin 
ihtiyacı var. Bu birliktelikten son 
derece mutlu oldum. Akçaabat 
ilçemizde de çok güzel bir kongre 
yapıldı. Bu kongreler partimize 
moral oldu. İktidara doğru yelken 

açmaya başladık. Biz aynı davanın 
insanlarıyız. Kol kola yürümemiz 
lazım. Başka çaremiz de yok. 
Türkiye'de esen bir rüzgar var.  31 
Mart gecesi ülkemizde yeni, ufuklar 
açıldı. Millet ittifakı olarak çok farklı 
sorumluluklar üstlendik. Türkiye'nin 
önemli belediyelerinin CHP'li olması 

ayrı bir heyecan oluşturdu. 
Beşikdüzü Belediyesini çok kötü bir 
tablo ile aldık. Gece gündüz çalışa-
rak belediyeyi çok farklı noktalara 
getirdik. Sorumluluğumuz büyük. 
Başarmaktan başka çaremiz yok. 
Bize güvenenleri mahcup etmeyece-
ğiz. Hepinize başarılar diliyorum” 

dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin ise, “Sayın Başkanımızın 
ziyaretinden büyük mutluluk duyduk. 
Güzel sözleri için ve ziyareti için 
teşekkür ediyor, Beşikdüzü İlçemize 
hizmet yolunda kendisine başarılar 
diliyoruz” diye konuştu. 

BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
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AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı tarafından Altın 

Köşk Cafe'de düzenlenen “ 
Kuruluştan Günümüze 
Buluşması'na” TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon milletvekili Muhammet 
Balta Trabzon Milletvekili Salih 
Cora, AK Parti Trabzon İl Baş-
kanı Haydar Revi, parti 
koordinatörü Alper Baktaş, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, eski ve yeni yönetim 
kurulu üyeleri, mahalle temsil-
cileri ve kurucu üyeler katıldı. 
BAŞKAN AHMET UZUN, 
BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Partililerin yoğun katılım 
gösterdiği programın açılış ve 
selamlama konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, biz 
büyük bir aileyiz. Bizler bu 
programı düzenlerken belki 
unuttuğumuz büyüklerimiz var 
kendilerinden özür diliyoruz. 
Bundan sonraki programlarımız 
inanın bundan daha kalabalık 
olacak dedi.
MİLLETVEKİLİ BALTA, 
“BELEDİYENİN HAZRETİ 
ÖMER'İN ADALETİYLE 
YÖNETİLDİĞİNE KEFİLİM”
Milletvekili Muhammet Balta; 
“ 18 yıl önce bu davanın 
kuruluşuna öncülük yapmış, 
liderlik yapmış ilçemizden çok 
değerli büyüklerimiz var. 18 yıl 
önce bu partinin kuruluşu 
sırasında herkes bir tarafa 
kaçarken, bu davaya inanarak 
hiç kimseden korkmadan partiye 
kayıt yaptırarak 
teşkilatlanmamızı sağlayan çok 
değerli büyüklerimiz var. 
Liderlerine güvendiler ve 18 
yıldır bu davanın peşinden 
milyonlar oldular. 82 milyon 
insana hizmet ettiler. Ülkemizin 
zor şartlarında bu davaya ve 
liderine inanarak yola çıktılar. 
Ülkemiz borç batağı altındaydı. 
Halkımız sefil ve perişan 
içindeydi. Ülkemizin itibarı hem 
içerde hem dışarıda yerlerde 
sürünüyordu. Ülke içinde terör 
olayları artmıştı. Ülke her 
yönüyle dışa bağımlıydı. Kendi 
içine kapanan bir ülkede, işte bu 
kurucularımız liderimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 
2002 de iktidar olmasından 
sonra ülkemizde önce hizmetler 
başladı. Alt yapısı ile üst yapısı 
ile sağlığı ile eğitimi, sanayisi, 
iletişimi, ulaşımı ve her alanda 
hizmetler başladı. İşte bu dünya 
lideri dünyaya hükmeden 
ecdadın torunu olarak bu 
ülkenin bu pısırıklığını içine 
sindiremiyordu. Ülkeyi bu pısırık 
yapısından kurtarıp tekrar eski 
günlerine getirebilmek için 
öncelikle özümüze dönüp her 
alanda millileşmeye başladık. 
Milli savunma alanında kendi 
evlatlarımızın yaptığı silahlarla 
tekrar sesimizi duyurabiliriz 
düşüncesi ile 2006 yılından 
itibaren tüm engellemelere 
rağmen bu hizmetlerin bu 
güzelliklerin gerçekleşmesine 
vesile oldular. Son yıllarda 
savunma sanayinde, sağlıkta, 
ulaşımda, eğitimde, iletişimde 
ve son olarak yerli otomobilimi-
zin üretiminde yaşadığımız bu 
güzelliklerin temeli işte o yıllarda 
atıldı. İşte bu hizmetler ve 
yatırımlar sayesinde liderimizin 

dik duruşu ile bölgemizde ve 
dünyada söz sahibi bir ülkeyiz 
artık. Dünya ülkelerinin liderleri 
gibi bizimde liderimizin arkasın-
daki 82 milyon halkımızın 
desteği ile söz sahibi olan 
gururlu, dik duruşlu ve heybetli 
yürüyüşü ile söz sahibi lider ülke 
olmamıza sebep olan liderdir 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 
Ülkemiz, ardık ecdadının iz ve 
eser bıraktığı her nokta da her 
coğrafyaya hizmet ediyor. Her 
nokta da gücünü ortaya koyan 
bir ülke haline geldik. 18 yılın 

içinde yapılan en mükemmel 
hizmetlerden bir tanesi de Libya 
ile yaptığımız antlaşmadır. 
Değerli dava arkadaşlarım, 18 
yıl önce kendi içine hapsolan bir 
ülke şimdi ise Somali de askeri 
üssü var. Kadarda, Balkanlarda, 
Afganistan da askerlerimiz var. 
Baskı ve sömürü altında olan 
tüm ülkeler Türkiye den yardım 
istiyor. Amerika ve Avrupa Birliği 
ülkeleri Libya ile yaptığımız 
antlaşmaya çok büyük tepki 
gösteriyorlar. İçlerine 
sindiremiyorlar. İşte bu büyük 
ülkeler arası antlaşmalar güçle 
oluyor. İşte kendi içine hapsolan 
bir ülke bu güç sayesinde 
dünyaya hükmeder oldu. Tüm 
engellemelere ve darbe 
girişimlerine rağmen Türkiye 
artık kendi içinde değil dünya 
üzerinde küresel bir güç oldu. 
Artık milli ve yerli aracını da 
üreten güçlü bir ülke olarak, 
iktidarı ve muhalefetiyle birlik ve 
beraberlik ile dünyaya 
gücümüzü gösteriyoruz. Herkes 
milli şuurla yapılan milli 
otomobilimiz üretimine sahip 
çıktı. Vatanını ve bayrağını 
sevmek bu. Güzel ve iyi işler 
yapıldığı zaman iktidar 
alkışlanmalı eksikler yapıldığı 
zaman yapıcı eleştiriler olmalı. 
Her yönüyle gelişmiş bir Türkiye 
dünyaya silah ve otomobil satan 
bir ülke haline gelmiştir. Made in 
Türkiye. Çok şükür artık üretip 
satıyoruz. İlçemizde de üretip 
dünya ülkelerine satan yerli 

üretim yapan VEİTO-CEMSAN 
şirketimiz var. Kendilerini 
kutluyorum. Birlik ve beraberlik 
içerisinde hep beraber daha 
iyisine doğru gideceğiz. 
Çocuklarımızın geleceğini 
garanti adlına almak 
zorundayız. Liderimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan her 
nokta da yılmadan üşenmeden 
gece gündüz çalışıyor. Her 
yerde ülkemizin gücünü sonuna 
kadar ortaya koyuyor. Bir 
taraftan teşkilat faaliyetleri bir 
taraftan ülkenin yönetimi her 

alanda hiç boşluk bırakmadan 
bizlere liderlik yaparak 
yolumuza devam ediyoruz. 
VAKFIKEBİR BELEDİYESİNİN 
HAZRETİ ÖMER'İN ADALETİY-
LE YÖNETİLDİĞİNE KEFİLİM
Ülkemizdeki hizmetlerle birlikte 
ilçemizdeki hizmetleri de söz 
verdiğimiz şekilde teşkilattaki 
arkadaşlarımız ve 
milletvekillerimizle birlikte yerine 
getirmek için caba harcıyoruz. 
Vakfıkebir İlçemizde Millet 
Bahçesi ve Emniyet Müdürlüğü 
Binasının yapımı devam ediyor. 
OSB, OSB yolu, Adliye Sarayı 
gibi önemli yatırımlarda 2020 yılı 
içinde hayırlısı ile yapılacak. 
Tarih boyunca ilçede kangren 
haline gelmiş altyapı 
sorunlarını çözdük. İlçenin elli 
yıllık geleceğinin altyapı 
sorunu yapılmış. Şunu 
memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum; Vakfıkebir 
Belediyesinin Hazreti Ömer'in 
adaletiyle yönetildiğine 
kefilim. İlçe halkımızın 
hakkının, hukukunun, bir 
kuruşunun dahi hesabının 
yapılarak hizmet yapıldığından 
ben eminim. Hem Belediye 
Başkanımız hem Belediye 
Meclis üyelerimiz ile birlikte bu 
kararların alındığına ben 
eminim. Bizim en fazla 
eleştirdiğimiz nokta ise siyasi 
gücünü çıkar ve menfaati 
uğruna insanlara karşı kullanan 
kişilere karşıdır. Bu konuda 
lütfen sessiz kalmayınız. Bu 

davaya hiç kimse zarar 
vermemelidir. Siyasi güç ile işler 
yapmaya çalışanlar önümüzdeki 
kongre süreçlerinde 
yönetimlerde olmamalıdırlar. AK 
Partinin gücünü kendi menfaat 
ve çıkarları için kullananlara 
fırsat vermemeliyiz. Herkes bu 
konuda üzerine düşen görevi 
yerine getirmelidir. Halkımızdan 
aldığımız gücü yine halkımıza 
hizmet ederek sürdürmeye 
devam edeceğiz. AK Parti 
teşkilatları güçlenerek 2023 ve 
2071 hedeflerine doğru Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 
halkımızdan aldığı güç ile 
yoluna devam etmektedir. Bu 
duygu ve düşüncelerle bu güzel 
organizasyonu düzenleyen ilçe 
başkanımız ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ediyor. Bu 
toplantımızın ilçemize, 
bölgemize, ilimize ve ülkemize 
hayırlar getirmesini diliyorum.
MİLLETVEKİLİ CORA, 
“18. KEZ ÜST ÜSTE BÜTÇE 
YAPAN TEK İKTİDAR
 AK PARTİDİR”
Milletvekili Salih Cora; “Değerli 
dava arkadaşlarımız bu gün AK 
Parti teşkilatının iktidar oluşunun 
18. yılının içerisindeyiz. Daha 
geçtiğimiz hafta hep birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kesintisiz 18. Bütçeyi kabul ettik. 
Hiçbir iktidara nasip olmayan bir 
olay yaşadık. 18. Kez üst üste 
bütçe yapan tek iktidar AK 
Partidir. Bizlere bu imkanı veren 
aziz milletimize ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Onların bu 
teveccühe mazhar olmak için 
mücadelemizi ortaya koyacağız. 
Değerli dava arkadaşlarım, 18 
yıl bütçe yapmak demek bu 
millete hizmet etmek demek. Bu 
milletin emrine amade olmak 
temek. Dolayısı ile bunu hep 
birlikte gerçekleştirdik. Bu 
başarılar sizlerin sayesinde 
oldu. Hep birlikte sizlerin 
sayesinde şer otakları ile 
mücadele ettik. Yılmadık, 
yıkılmadık. Partimizi kapatmaya 

çalıştılar birlik ve beraberliğimiz 
buna engel oldu. Bütün 
engellemelere ve darbe 
girişimlerine rağmen yıkılmadık. 
Halkımızdan aldığımız güçle 
dimdik ayakta hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Bundan 
sonrada yine aynı şevk ve 
heyecanla hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Allah şükürler 
olsun Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve genel başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'la 
beraber Türkiye'nin makus tarihi 
değiştir ve değişmeye devam 

etmektedir. Kararlı, cesur dik 
duran bir liderle beraber Türkiye 
çağ atlamaya devam ediyor. 
Onun kararlı ve dik duruşu 
olmasaydı Milli üretimde bu 
kadar gelişme sağlayamazdık. 
Cumhurbaşkanımızdan güç 
alarak İlçelerimize, İlimize ve 
Memleketimize hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Bu birlik ve 
beraberliğin devam etmesi 
dileklerimle bu toplantıyı terkip 
eden ilçe balkanımız ve yönetim 
kurulu arkadaşlarına teşekkür 
ediyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” 
BAŞKAN REVİ, “2023 
HEDEFLERİMİZ DOĞRULTU-
SUNDA İLERLEYECEĞİZ”
Kuruluşundan bu güne kadar 
taşın altına elini değil gövdesini 
koyan dava arkadaşlarımız 
olduğu için çok şanslı olduklarını 
belirten İl Başkanı Haydar Revi, 
milletvekillerimiz ve 
bakanlarımız olduğu için şanslı 
olduğumuzu düşünüyorum.  En 
büyük şansımız ise liderimiz 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ımız var. 
Cumhurbaşkanımızın sayesinde 
maça önde başlıyoruz. Bazen 
işimiz zor desekte işinin en 
kolay olanları biziz. Allah nasip 
ederse 22 Şubat 2020'de kong-
relerimiz başlıyor. 27 Temmuz'-
da ilçe kongrelerini tamamlaya-
cağız. Uzun bir kongre süreci 
olacak bu süreçte hem kadın 
hem de gençlik kolları kongrele-
rimizi tamamlayacağız. Daha 

sonra il kongrelerini yaparak 
yılsonunda kongre sürecimiz 
tamamlanmış olacak. Kongre-
lerimizin hepsi şölen havasında 
geçiyor. Yine aynı güzellikte 
milletvekillerimizin ve bakanları-
mızın katılımıyla kongrelerimiz 
tamamladıktan sonra 2023 
hedeflerimiz doğrultusunda 
ilerleyeceğiz dedi.
BAŞKAN BALTA, “YETİŞTİR-
DİĞİMİZ DEĞERLERE 
SAHİP ÇIKALIM”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Böyle büyük 
bir ailenin bir ferdi olmaktan 
onur ve mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Dünya 
lideri Cumhurbaşkanımız ve 
genel başkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 
Türkiye'nin geleceğini 
şekillendiren bir camianın ferdi 
olmak gerçekten bir onur 
vericidir. Bu büyük camianın 
içinde önce İl Genel Meclisi 
üyesi olarak ve daha sonrada 
Belediye Başkanı olarak 
halkımıza hizmet etme gururunu 
yaşıyoruz. Haliyle hizmetlerimizi 
bu büyük ailenin fertleri ile 
gerçekleştiriyoruz. Tek başımıza 
değiliz. Her zamankinden daha 
fazla birlik ve beraberlik içinde 
olmamız gerekiyor. Her bir 
ferdimiz bizim için çok değerli. 
Bizlerin veya yönetici 
arkadaşlarımızın hataları ve 
eksiklikleri yüzünden bu davaya 
hiç kimse kümesin kırılmasın. 
Bizim eksikliklerimize rağmen 
bu davaya daha çok sahip 
çıksınlar. Bizleri de uyarsınlar. 
Bizler bugün bu görevlerdeyiz 
yarın olmayacağız. Başka 
arkadaşlarımız görev alacaklar. 
Bizler onlara destek olmak 
zorundayız. Lütfen 
yetiştirdiğimiz değerlere sahip 
çıkalım. Onların eksikliklerini 
onların yüzüne söyleyelim. 
Sokak da onları eleştirmeyelim. 
Bunları söyleme sebebim. 
Büyük bir nimete sahibiz. 
Bölgemizde iki milletvekilimiz 
var. Eskiden nerde bulacaktık 
milletvekilini. Nerde görecektin 
yetkili birini. Bunların kıymetini 
bilelim. İçimizden çıkan bu 
değerlere sahip çıkmak zorun-
dayız. İlçemiz de ve bölgemizde 
yapılan kamu yatırımlarını 
alırken zorlanmıyorsak, 
istediğimizi alabiliyorsak 
ilçemizden çıkan değerlerimiz 
ve bu killerimiz sayesindedir. 
Onlara her zamankinden daha 
fazla sahip çıkmak zorundayız. 
Ben sayın vekillerimiz Sayın 
Muhammet Balta ve Sayın Salih 
Cora'ya ilçemize ve bölgemize 
yapılan hizmetlerde gösterdikleri 
üstün gayretlerden dolayı 
şahsım ve ilçem adına teşekkür 
ediyorum. Uyumlu çalışmak, 
birlik ve beraberlik her zaman 
partimizin başarısına yansıyor. 
Bu birlik ve beraberliğin, 
dayanışmanın bozulmamasını 
cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 
Bu birlikteliği sağlayıp bir araya 
gelmemize vesile olan ilçe 
başkanımıza ve yönetim kurulu 
arkadaşlarına teşekkür ediyo-
rum. Bu duygu ve düşüncelerle 
katılım sağlayan dava arkadaş-
larımı en kalbi duygularımla 
saygı ve sevgiyle selamlı-
yorum.”  Konuşmaların ardından 
topluca çekilen aile fotoğrafın-
dan sonra program sona erdi.

AK PARTİ'DE “ KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE BULUŞMASI”

Ahmet Uzun; İlçe Başkanı Muhammet Balta; Belediye Başkanı Salih Cora ; Milletvekili Muhammet Balta ; Milletvekili Haydar Revi ; İl Başkanı

AK Parti Vakfıkebir İlçe başkanlığının düzenlediği “ Kuruluştan Günümüze Buluşması
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Osman KOYUNCU

Hatırlarsınız, eski Libya lideri 

Kaddafi, petrolleri millileştirmek 

istediğinde, çıkarılan bir iç savaş ve 

NATO desteği ile öldürüldü.  Erdoğan 

önce NATO'nun ne işi var Libya'da dedi, 

15 gün sonra NATO Libya'ya gitmelidir 

dedi, hatta istek gelmeden, eskiden haçlı 

zihniyeti diye nitelendirilen donanmaya 

gemi gönderdi. Şimdi ikiye bölünen 

Libya'da iç savaş sürüyor. İnsan cahil 

oldu mu dış güçler ülkeyi kolayca 

parçalar. Tobruk bölgesinin kontrolü 

General Hafter'de, Trablus yönetimi ise 

Serrac'ın kontrolünde. Şimdi 

HafterTürkiye'yi düşman ilan etti. 

Türkiye'ye ye ait bir insansız hava aracı 

düşürüldü. General Hafter Libya 

başşehrini ve tüm ülkeyi ele geçirmek için 

başlattığı hareket başarısız oldu. Bunun 

nedeni ise Türkiye hükümetinin fiili 

desteği ile General Hafter kuvvetleri 

geriye püskürtüldü. Bu duruma çok 

öfkelenen Hafter, Türkiye'ye tehditler 

savurarak Türk gemilerini vuracağını 

söyledi. Yeni Şafak gazetesinden 

öğrendiğimize göre (3.7.2019)

Türkiye fiilen Libya'daki savaşa müdahil 

olmuş, desteklediği tarafın imdadına 

yetişmek üzere Libya'ya fiili destek 

göndermişti. Ayrıca 

“Trablus hükümeti adına bir grup, 'Bizim 

sizden başka gidecek kapımız yok' diyerek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım 

istiyorlar. Devamında Türkiye ile Libya 

arasında daha önceden yapılan güvenlik 

anlaşması hukuki bir zemin olarak kabul 

edilip harekete geçiliyor. Buradan giden 

destek sayesinde birlikleri püskürtülünce 

Hafter, sözcüsü üzerinden savaş ilan eder 

gibi açıklamalar yapıp, hemen ertesinde 6 

Türk vatandaşını rehin alıyor.” (Yeni 

Şafak, 4.7.2019)

Yani AKP hükümeti, TBMM'nin 'de haberi 

olmadan Libya'ya destek gönderiyor ve 

yabancı bir ülkedeki savaşa giriyordu.

  Bu durum iç politika açısından çok 

vehim. Çünkü bir kişinin sözü ile yani 

saray kararı ile TBMM'nin izni olmadan 

Türkiye bir savaşa kolayca sokuluyor. 

Malum olduğu üzere, birinci dünya 

savaşında Osmanlıya sığınan iki Alman 

savaş gemisi, birilerinin gizli izni ile 

Rusya limanlarını top ateşine tutunca, 

Osmanlı fiili olarak savaşa girdi ve 

milyonlarca km karelik topraklarını 

kaybetti.

  Dış politika açısından da çok vehimdir. 

Meclis dışı bir kararla başka bir ülke ile 

savaşa giriyoruz. AKP hükümeti yaptığı 

anlaşmayı korumak için mi Libya'ya asker 

göndermek istiyor? Yoksa Libya'ya asker 

gönderebilmeye gerekçe bulabilmek için 

mi o anlaşmayı yaptı, henüz tam olarak 

bilemiyoruz. Rusya Türkiye'nin hamlesine 

karşılık, İdil'de Esad kuverlerinin işgaline 

göz yumdu. Rusya değişik şekilde karşılık 

veriyor, yeni bir göç dalgası ile karşı 

karşıyayız. Erdoğan Tunus'tan da istedi 

desteğimi bulamadı, şimdilik yalnız kaldı. 

Komşularla sıfır sorundan, bütün 

komşularla sorunlu hale geldik, bir 

dostumuz kalmadı. Türkiye ne yapmalı, 

aklıselim düşünürler şöyle diyorlar. 

1)Türkiye Libya'da taraf olmak yerine, 

Libya'nın bütünlüğü için çalışmalıdır.

2)Taraflar arası müzakereler için gayret 

göstermeli, esnek politikalar izlemeli. 

3)Petrolleri bölüşen, ülkeyi sömüren, ABD 

ve AB ile değil de diğer ülkelerle işbirliği 

yapmalı. 

4)ABD ve AB, Akdeniz'deki petrolü 

sömürmek istiyor, bunlara karşı Rusya ve 

Çin gibi ülkelerle dayanışma içinde 

olmalı. 

5)Türkiye asker göndermemek yerine 

diplomat göndermeli, diploması dilini 

kullanmalı. Şam,Kahire veLibyagibi 

ülkelere daha iyi anlaşmalıdır. 
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YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIMIZA TÜRKÇE VE UYUM KURSU

CHP'DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Aralık Ayının İkinci 

Haftasında Olağan Genel 
Kurulunu Yapan Ve Mevcut 
Başkan Mehmet Keskin 
Yeniden Başkan Seçilerek 
Güven Tazelemesiyle Biten 
Kongreden Sonra Yeni Yönetim 
İlk Toplantısını Yaparak, Görev 
Dağılımını Yaptı. CHP 
Vakfıkebir ilçe teşkilatı olarak, 
Şölen havasında bir kongre 
gerçekleştirdiklerini İfade eden 
ilçe başkanı Mehmet Keskin 
“Kongremiz CHP'ye yakışacak 
bir kongre oldu. Şimdi kongre 
bitti, zaman bize verilen bu 
görevi en iyi şekilde yerine 
getirme zamanıdır. Bizde yeni 
yönetim kurulu ile 
çalışmalarımıza kaldığımız 
yerden devam edeceğiz” dedi.
“AKILLI İNSAN AKLINI 
KULLANIR, DAHA AKILLISI 
İSE BAŞKALARININ DA 
AKLINI KULLANIR”
CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, Her zamankinden daha 
çok birlik beraberliğe 
ihtiyacımız var. Ortak akıl ve 
fikirlerle hep birlikte hareket 
etmeliyiz. Sorunlarımızı ancak 
bu şekilde çözebiliriz. Diğer 
siyasi partilerin, sendikaların, 
STK'ların, odaların, muhtarların 
herkesin görüş ve önerilerini 
alınmalı. Akıllı insan aklını 
kullanır, daha akıllısı ise başka-
larının da aklını kullanır. Ülke-
miz için, ilçemiz için aydınlık 
günler için, bütün bu sorunların 
çözüm bulması, halkımızın 
rahat bir nefes alması için 
çözüm CHP iktidarıdır. CHP'nin 
çatısı altında bulunmak, her 
zaman büyük bir gurur 
vesilesidir. Fakat bizlere önemli 
sorumluluklar da yüklemektedir. 

Bu sorumluluğun bilincinde 
olarak; Türkiye Cumhuriyeti'nin 
harcındaki kurucu değerleri 
korumak ve ileriye taşımakta 
kararlıyız! Ülkemizin sigortası 
olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
Kurtuluş Savaşı'na uzanan 
köklerinden gelen mirası 
özümseyerek, Atatürk ilkelerinin 
simgesi altı okun ışığında, 
ülkemizi aydınlık yarınlara 
taşımak için yılmadan 

çalışmaya devam edeceğiz! Bu 
duygu ve düşüncelerle ilçe 
yönetim kurulu toplantımızın 
aydınlık geleceğimize ışık 
tutması ve başarı getirmesini 
diliyoruz.” Dedi.  Mehmet 
Keskin başkanlığındaki CHP 
Vakfıkebir İlçe yönetiminin görev 
dağılımı şu şekilde;
Mehmet Keskin: İlçe Başkanı
Yusuf Aksoy: Emek 
Dünyasından (işçi, çiftçi, 
memur, emekli vs.) Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
İsmail Alp: İlçe Eğitim 
Sorumlusu

Göksal Anlaş : Sayman
Olcay Bahadır: Gençlik 
örgütlenmesi ve Gençlik 
Kollarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı
Güven Kurt: İlçe Bilişim 
Sorumlusu
İbrahim Ethem Ofluoğlu: 
Sosyal Politikalardan, Diğer 
Siyasi Partilerden, Dernekler ve 
Odalardan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı    

Gökhan Turt: Tarım 
Politikalarından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
Zafer Turutoğlu: Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı
Volkan Türkel: Sanayi-Ticaret-
İş Dünyasından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
Özdemir Uludüz: İlçe Sekreteri
Osman Yener: Örgütlenme ve 
Örgüt Yönetiminden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
Nur Zaman: Kadın Örgütlen-
mesi ve Kadın Kollarından 
Sorumlu Başkan Yardımcısı

Babam Mehmet SABAH'a ait (T.C. No: 68155131796) İstiklal Madalyası Belgesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.  Ahmet SABAH Karşular Mah. TONYA

ZAYİ İLANI

MiLLETVEKiLi BALTA
61. ARACA TALiP OLDU

T
BMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet 

Balta, “Türkiye Küresel bir güç 
oldu. Artık sınırlarımızı aştık. 82 
milyon insanın özlediği ve 
beklediği gelişmeler yaşıyoruz. 
Bu gelişmeler insanlarımızın 
moralini en üst seviyeye 
çıkartmıştır. Bütün 
paylaşımlardan ortaya çıkan 
tablo ise sağcısı-solcusu, 
muhalefeti- iktidarı herkes bu 
güzel gelişmeye sahip çıkmıştır. 
Halkımızda bir özgüven 
patlaması olmuştur. Türk insanı 
bir ve beraber olduğu zaman 
güzel işlere gerçekleştiriyor. 
Türkiye şuan geldiği konum 

itibari ile dünyada bütün 
alanlarda adından söz ettiren bir 
ülke haline geldi. Türkiye 
Cumhuriyetinin bir vatandaşı 
olarak da bu yaşanan 
gelişmelerden dolayı mutluluk 
ve gurur duyuyorum. Yerli 
otomobilimiz çevreci bir araç. 
Mükemmel dizayn edilmiş bir 
araç. Çok şükür hayaller gerçek 
oluyor. Bundan sonraki tüm 
hayallerimizde inşallah gerçek 
olur. Marka konusunda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Türkçe 
kelimelerden oluşan 
karakterlere karşı hassasiyeti 
var. Made İn Türkiye, artık 
dünyaya damgasını vurmaya 
başlamıştır. Bu gelişmeler son 

derece gurur ve mutluluk 
vericidir. Allah birlik ve 
beraberliğimizi daim eylesin. 
Milletimizin bize desteği devam 
ettiği sürece var gücümüzle 
gece gündüz demeden bu aziz 
millete hizmete devam 
edeceğiz. Sağ-Sol-Din-Dil-Irk 
ayrımı yapmadan, oy verdi 
veya vermedi ayrımı 
gözetmeksizin tüm halkımıza 
hizmetkâr olmaya devam 
edeceğiz. Yerli otomobili kim 
hayal edebilirdi. Bakın Milli olan 
herkes, sağcısı olsun solcusu 
olsun bunda birleşti. İşte 
birleştirici güç budur.  Vatanını 
bayrağını seven herkes bu işe 
sahip çıktı.  Bu işin muhalefeti 
olmaz. İktidar iyi şeyler yaptığı 
zaman alkışlanmalı yanlış işler 
varsa da eleştirilmeli. Bu iş 
sadece bir otomobil yapmak 
değildir. Bu işle Dünya'ya 
açılacağız. Üretimi henüz 
başlamadan dünyanın önde 
gelen firmaları bayilik istiyor. 
Bizlerde 61. olmasa 1461. 
Araca talibiz. Ama hiç fark 
etmez. 100 bin 461. olmadı 500 
bin 461. ye yine olmadı 1 Milyon 
461 binince sipariş veririz. Ne 
kadar çok üretirsek o kadar iyi 
olacak. Bu duygu ve düşünce-
lerle en kalbi duygularımla çok 
kıymetli hemşerilerime sevgi ve 
saygılarımı sunuyor, onları 
Allah'a emanet ediyorum” dedi.

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta
61. araca talip olduğunu belirtti.

Mülteciler konusu son yıllarda 
ülkemizin başlıca gündem 

maddelerinden birisi oldu. Özellikle 
Suriyeli göçmenler belli bir süre sonra 
yerleştirildikleri yerlerin dışına çıkarak 
her tarafa yayıldılar. Vakfıkebir 
ilçemizde de Suriyeli ve Afgan uyruklu 
göçmenler yaşamaktadır. Başlangıçta 
misafir olarak düşünülen bu aileler 
zamanla kalıcı olma yoluna girdiler. 
Toplumumuza uyumları ve kabul 
görmeleri ile haklarındaki algı ve 
tutumların daha olumlu bir çizgiye 
yükselmesi için Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünce kendilerine 
eğitim hizmeti verilmektedir. Yabancı uyruklu 
vatandaşlara Türkçe ve sosyal uyum becerileri 
eğitimini veren HEM Sınıf Öğretmeni Cemil 
Kılıç, “ Merkezi-mizde eğitim ve öğretim 
etkinliklerinin başarıyla sürdürüldüğünü, eğitim 
almak için başvuranların gönüllü olmasının 
iletişimi ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını, bir 
bölümünün temel okuma yazma becerilerinde 
iyi bir düzeye yükseldiğini belirtti. Kendilerine 
kurumumuzun etkinliklerini tanıttığını, derslerin 

tamamlanmasından sonra kursiyer olarak ilgi 
alanlarındaki kurslara devam sözü aldığını” 
söyledi. Merkez Müdür Yardımcısı Mustafa 
Daloğlu da “Halk Eğitimi Merkezi olarak her 
zaman her yerde toplumun ihtiyaç duyduğu her 
alanda insanımızın eğitimi ve yaşama kalitesini 
artırmak amacıyla hizmetlerimiz kesintisiz 
devam edecektir. Hizmetlerimizin devamı 
açısından vatandaşlarımızın duyuru ve iletişim 
noktasında destekleri ve önerilerini bekliyoruz.” 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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VAKFIKEBiR'E
DEĞER KATACAK

Burada bir açıklama yapan 
Balta, “Ortahisar ilçemiz 

de Avni Aker, Akçaabat'ta Fatih 
Stadı, Vakfıkebir'de 32 dönüm-
lük bu alanda Millet Bahçele-
rimiz yapılmakta. 2020 Yılında 
bölge insanımızın hizmetine 

sunulacak şekilde inşaatı tüm 
hızıyla devam ediyor.   
Karadeniz Bölgesi olarak Sahil 
kenarında tek Millet bahçesi 
Vakfıkebir'imizde yapılmakta. 
Buranın ayrı bir özelliği de 

Ekmek temalı bir Millet Bah-
çesi olmasıdır. İçerisinde ek-
mek müzesi, millet kıraatha-
nesi, yürüyüş yolu olacak. Yap 
işlet devret modeli ile de bir 
restorana olacak.  Bu hizmetin 
buraya kazandırılmasında 

Başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum'a ve Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 

Balta'ya çok teşekkür 
ediyorum. Allah onlardan razı 
olsun. Belediyemizin 
kasasından hiçbir meblağ 
çıkmadan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın finanse ettiği 
bir hizmet olacaktır. İlgili 

firmada Belediye ile organize 
bir şekilde titizlikle çalışmala-
rını sürdürüyor. 2020 yılı içeri-
sinde Millet Bahçesine Vakfı-
kebirli hemşerilerimiz kavuş-
muş olacak” diye konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
"Huzurlu Aile, Güçlü 

Toplum, Güvenli Gelecek" 
projesi kapsamında, Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu 

koordinesinde, yeni evli ve 
evliliğe ilk adımı atacak çiftlere 
yönelik düzenlenen 'Evliliğe İlk 
Adım' seminerleri devam 
ediyor. Ailenin sağlam temeller 
üzerine kurulması, korunması, 
güçlendirilmesi ve huzurlu bir 
şekilde devamının sağlanması 
amacıyla düzenlenen dört 
haftalık seminerlerin ikinci 
haftasında, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın 'Ailenin 
Önemi' üzerine yaptığı 
konuşmasının ardından, İlçe 
Vaizi Ekrem Akbaş 'Çocuklarla 

Şenlenen Yuvalar', Trabzon 
Ortahisar İlçe Vaizi Nagehan 
Cihan ise 'Yuvamız Merhamet 
Ocağı Olsun' ve 'Evlilikle 
Büyüyen Ailem' ana konu 
başlıkları altında slayt-sunum 

eşliğinde bilgiler verdiler. İlçe 
Müftülüğü seminer salonunda, 
pazartesi günleri, 09.00 ile 
12.00 saatleri arasında, günde 
iki seminer olmak üzere dört 
hafta süre ile devam edecek 
olan 'Evliliğe İlk Adım' 
seminerlerinde, yeni evli ve 
evliliğe adım atacak çiftlere 
'Nikâh ve Sorumlulukları', 
'Evlilik: Ahirete Uzanan 
Birliktelik', 'Ailemin İletişim Dili', 
'Ailede İffet ve Mahremiyet', 
'Yuvamız Merhamet Ocağı 
Olsun', 'Çocukla Şenlenen 

Yuvalar', 'Evlilikle Büyüyen 
Ailem', 'Ailede İffet ve 
Mahremiyet', 'Çevre Bilinci ve 
Tüketim Ahlakı' ana konu 
başlıkları altında Kur'an ve 
sünnet ışığında bilgiler 

veriliyor. Ailede ve eşler 
arasında sevgi, merhamet, 
adalet ve emanet bilinci gibi 
aileyi ayakta tutan değerler 
hususunda önemli bilgilerin 
paylaşıldığı seminerlere 
katılmak isteyen yeni evli ve 
evliliğe adım atacak çiftlerin, 
İlçe Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosuna müracaat 
ederek isimlerini yazdırmaları 
yeterli olacak. Programlanmış 
seminer süresini 
tamamlayanlara, seminer 
sonunda sertifika verilecek.

"EVLİLİĞE İLK ADIM" 
SEMiNERLERi DEVAM EDiYOR

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri 
Programı kapsamında 

Vakfıkebir İlçesi Deregözü İlk 
ve Ortaokuluna Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. İdris Ören 
misafir oldu.TÜBİTAK Bilim 
ve Toplum Daire Başkanlığı 
tarafından, alanında uzman 
bilim insanlarını özellikle 
dezavantajlı bölgelerdeki 
öğrencilerle buluşturma ve 
öğrencilerin bilime karşı 
ilgisini pekiştirme amacı ile 
"Bilim Söyleşileri" adı altında 
düzenlediği etkinlikler 
kapsamında Deregözü İlk ve 
Ortaokuluna Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. İdris Ören 
misafir oldu. Okul İdaresinden 
yapılan açıklamada; 
"Matematiğin Bilim ve Teknoloji 
ile Etkileşimi" konulu seminerde 
öğrencilerimize Matematiğin 
hayatımızdaki yerini ve önemini 
anlatan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İdris Ören'e okulumuz ve 
öğrencilerimiz adına teşekkür 
ederiz denildi.”

"MATEMATİĞİN BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE 
ETKiLEŞiMi" KONULU SEMiNER

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca 
yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere yönelik düzenlenen 
"Evliliğe İlk Adım" seminerleri devam ediyor.

Çiftlere yönelik düzenlenen 
"Evliliğe İlk Adım"

seminerleri devam ediyor.

AK PARTİ KAN BAĞIŞLADI

Kan bağışı kampanyasına 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, AK Parti Vakfıkebir 
Gençlik Kolları Başkanı 
Abdulkadir Kasım, kadın kolları 
yönetim kurulu üyeleri, İlçe yö-
netim Kurulu üyeleri ile Belediye 
meclis üyeleri katıldılar. Kan 
bağışı kampanyası sırasında bir 
açıklama yapan Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
ihtiyacı olanları düşünmenin 
önemine dikkat çekerek, “Ben 
düzenli olarak fırsat buldukça 
kan veriyorum. İmkanı olan 
vatandaşlarımızın da kan 
vermesinde fayda var. Hastamız 
olduğunda, ihtiyacımız 
olduğunda hemen araştırıyoruz. 
Dolayısıyla hastanelerde kan 
alımı yapmıyorlar ve bütün kan 
ihtiyacını Kızılay karşılıyor. Bu 

nedenle düzenli olarak kan 
vermek hem kan ihtiyacı 
olanların ihtiyacını karşılıyor, 
hem de Kızılay'ımızın hazırlıklı 
olmasına yardımcı oluyor. Bu 
bağlamda, imkanı olan bütün 
vatandaşlarımızın kan 
bağışında bulunmalarını tavsiye 
ediyorum ve İlçe Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen bu 
kampanyaya gönülden 
katılıyorum” dedi. 

Vakfıkebir İlçesi Deregözü İlk ve Ortaokulunda "Matematiğin Bilim 
ve Teknoloji ile Etkileşimi" konulu seminer Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Ören tarafından verildi.

Trabzon il Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 

Koordinatörlüğünde ve Anadolu 
Eğitim Sosyal Yardım Vakfının 
ortaklığında yürütülen Eğitimin 
Yıldızları - HOPO “Her Okulun 
Projesi olsun” kapsamında 
okulumuzda çalışmalar devam 
ediyor. Velilerimizin 
Çocuklarıyla Kaliteli Zaman 
Geçirmeleri ve çocukların 
teknoloji kullanımı konusunda 
ebeveynlere düşen görevlerini 
konuşmak amacıyla  
“Çocuğunuzla Kaliteli Zaman 
Geçirmenin Önemi” ve “Sosyal 
Medya Bağımlılığı” konulu 
semineri Psikolog Merve Koç 
sunumuyla gerçekleştirdi. Okul 
Öncesi Öğretmeni Şeyma 
Yücel tarafından yürütülen 
“Kendi oyuncağımı yapıyorum” 
HOPO projesiyle aile içi iletişimi 
arttırmak, birlikte bir şeyler 
yapabilmek ve sosyal medya 
bağımlılığından uzak vakit 

geçirme amaçlanıyor. Psikolog 
Merve Koç seminerde sosyal 
medya araçlarından uzak 
durmanın ve birlikte kaliteli 
zaman geçirmenin önemine 
değindiği seminere veliler 
yoğun ilgi gösterdiler.

“ÇOCUĞUNUZLA KALİTELİ ZAMAN
GEÇİRMENİN ÖNEMİ”

Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu'nda 
“Kendi oyuncağımı yapıyorum” HOPO projesi 
kapsamında velilere yönelik seminer gerçekleştirildi. 
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ARŞiV ADAM'DAN 
TRABZONSPOR ŞiiR KiTABI
Ömrünü Trabzonspor'un arşiv ve araştırmalarına atayan Arşiv Adam Mustafa Demir 
yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Mustafa Demir, yaklaşık olarak 40 yıldır 
biriktirdiği Trabzonspor şiirlerini kitaplaştırarak okuyucularla buluşturacak. 

Mustafa Demir, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta 

ve Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamla-
rında ziyaret ederek kitap 
çalışması ile ilgili bilgiler verdi. 
Yaptığı bu özel çalışmanın ülke 

genelinde bir ilk olacağını ifade 
eden Mustafa Demir, “ 
Trabzonspor bizim en önemli 
değerimiz. Bende bu değerin 
şanlı tarihini arşivleyerek 
gelecek nesillere aktarmak için 
gayret gösteriyorum. 40 yıl 

içerisinde Trabzonspor için 
yazılan tüm şiirleri toplayarak 
sakladım. 'Dünden Bugüne 
Şiirlerle ve Fotoğraflarla 
Trabzonspor' isimli çalışmam 
40 yıllık bir birikimin ürünüdür. 
Kitabımda yurdumuzun dört bir 

yanında Trabzonspor'umuza 
gönül veren taraftarlarımızın 
şiirleri destanları ve o şiirlere, 
destanlara uygun yıllarda olan 
fotoğraflar bulunuyor. Taraftar-
larımız başarılarımızda sevinç 
ve mutluluklarını, başarısız 

sonuçların ardından hüzünle-
rini, yapılan haksızlıklarda 
isyanlarını şiirlerle dile getir-
mişlerdir. 1966 ile 2019 yılları 
arasında yazılan şiirlerden 
oluşan kitabım ülkemizde bir ilk 
olacak.   Bu çalışmamda bana 

yardımcı olan eski Trabzonspor 
Fotoğrafçısı Muzaffer Eyüboğ-
lu'nu rahmetle anıyorum.  
Ayrıca şiirleri yazarak bana 
ulaştıran tüm taraftarlarımıza 
da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

ÖĞRENCİLER EN GÜZEL ŞEHRİ ŞEÇTİLER
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğrencileri; eTwinning 
“En güzeli benim şehrim” projesi için Trabzon'a gezi düzenlediler.

akfıkebir Kemaliye Adnan VDemirtürk İlkokulu öğren-
cilerinde ortak olduğu eTwinning 
projesi, En güzeli benim şehrimin 
aralık ayı çalışması şehrimizin 
tarihi güzellikleriydi. Öğrenciler 
proje yürütücüsü öğretmenleri 
Selçuk Kahyaoğlu ile Trabzon'un 
tarihi yerlerini ve kültürel 
değerlerinin sergilendiği müzeleri 
ziyaret ettiler. Gezdikleri yerleri 
hem tanıyıp hem de canlı 
bağlantı ile diğer şehirlerdeki 
arkadaşlarına tanıttılar.  En 
Güzeli Benim Şehrim eTwinning 
projesi katılımcıların yaşadığı 
şehrin tarihini, doğal 
güzelliklerini, kültürel değerlerini, 
kısacası geçmişten bugüne 
sahip olduğu önemli özelliklerini 
tanıtılmasına dayanan kültürel bir 
projedir. Öğrenciler bu projede 
hem kendi şehirlerini tanıtıyor 
hemde başka başka şehirleri 
tanıma fırsatı buluyorlar. 

“En güzeli
benim şehrim” 

Trabzon'un Ortahisar İlçesi 
Mahmut Celalettin Ökten 

İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri tarafından yapılan 
“Hayata Değer Kat” projesine 

çok sayıda öğrenci, veli ve 
belediye işçisi katıldı. 'Hayata 
Değer Kat' projesinin öncüsü 
Tarık Aydın isimli öğrenci “Proje 
kapsamında toplumsal bir 

sorunu çözmek için annem ve 
arkadaşlarımla birlikte çalışarak 
diğer arkadaşlarımıza da örnek 
olmak istiyoruz. Trabzon'un 
simge rengi olan mavi ve yeşili 

çok seviyorum. Piknik yapmayı, 
park ve bahçe gezmeyi, 
kumsalda yürümeyi hepimiz 
çok severiz. Bizim görevimiz 
tüm bu alanları temiz 

bırakmaktır. Biz de Ayasofya 
mevkii sahilini temizleyerek 
toplumsal bir farkındalık 
oluşturmak istiyoruz. Çevreyi 
temizlemek görevimiz değildir 

ama kirletmemek sorumluluğu-
muzdur. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesine bu projede bize 
destek verdiği için teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 
ortak çalışmasıyla yürütülen “Hayata Değer Kat” projesi 
kapsamında ortaokul öğrencileri sahilde temizlik çalışması yaptı.

ORGANiK TARIM iÇiN
GÜBRE PROTOKOLÜİMZALANDI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Trabzon Bölge Birliği arasında 'Gübre Protokolü' imzalandı.

A
tasu Barajı Havzasında 
tarımsal üretimle 
uğraşan üreticilerin 

organik tarıma yönlendirilerek 
içme suyu kaynağının tarımsal 
kirleticilerden korunmak 
amacıyla hazırlanan protokol 
imza törenine, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Süleyman Gün, 
TİSKİ Genel Müdürü Ali 
Tekataş, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Trabzon Bölge Müdürü 
Süleyman Eğilmez, Bölge 
Müdür Yardımcısı Seyfettin 
Demirci ve üretici birlikleri 
temsilcileri katıldı. İmza töreni 
öncesi konuşan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, protokolün 
büyük önem taşıdığını 

belirterek, üreticilere toplam 3 
bin dekar alanda kullanılmak 
üzere gübre temin edileceğini 
söyledi. Protokolün iki önemli 
faydasına dikkat çeken Başkan 
Murat Zorluoğlu, “Gübre proto-
kolüyle bir yandan üreticilerimizi 
organik tarım noktasında 
desteklerken diğer taraftan da 
su havzamızı korumayı amaçlı-
yoruz. Çok doğru ve bölgede 

3000 dekara yakın bir alanda 
organik tarımı özendiren bir 
çalışma. Tarım İl Müdürlüğümü-
zün ve Tarım Kredi Koopera-
tifi'nin de bizlere bu konuda 
destekleri söz konusu. Hep 
birlikte çalışacağımız bir proje. 
Bu bakımından TİSKİ Genel 
Müdürlüğümüze, Tarım Kredi 
Kooperatifi teşkilatına, İl Tarım 
Müdürlüğümüze ve asıl ortağı-
mız olan o bölgedeki çiftçile-

rimize teşekkür ediyorum. 
Şehrimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. Tarım Kredi Koopera-
tifleri Trabzon Bölge Müdürü 
Süleyman Eğilmez ise, “2015 
yılında atılmış bu projenin sizin 
de arkasında durmanız bizleri 
çok gururlandırdı. Galyan Pro-
jesi kapsamında o bölgede or-
ganik tarım yapan üreticilerimizi 

kooperatifimize ortak ederek 
ürünlerini değerlendirdik. 
Organik ürünleri piyasadan 
yüzde 30 daha yüksek alarak 
çiftçimize destek sağladık. 
Şuanda 95 ortağımızdan ürün 
alıyoruz. İnşallah bu sayıyı 200-
300'e çıkaracağız. Arkamızda 
siz olduktan sonra geri adım 
atmayız. İnşallah sizlerin de 
destekleriyle hep ileriye 
gideceğiz.” diye konuştu.

T
rabzonspor'da teknik 
direktör Ünal Karaman ile 
yolların ayrılmasının 

ardından 12 yaşında kulübün 
kapısından giren yardımcı 
antrenör Hüseyin Çimşir, yeni 
teknik direktör belirlenene 
kadar takımın başında olacak. 
Futbola 1991 yılında Trabzon-
spor altyapısından başlayan 
Hüseyin Çimşir, 1997-1998 
sezonunda Trabzonspor'da 
Özkan Sümer tarafından 
profesyonel yapılarak A takım 
forması giydi. Bordo-mavili ekip 
dışında Antalyaspor, Bursaspor, 
Adana Demirspor, 
Sakaryaspor'da oynayan 
Hüseyin Çimşir, futbolculuk 
kariyerinde 378 Süper Lig, 
27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye 
Kupası olmak üzere 453 maçta 
görev yaptı ve 14 gole imza 
attı. 26'sı A milli olmak üzere 
çeşitli yaş kategorilerinde 51 
kez milli formayı giyen Hüseyin 
Çimşir, 2009-2010 sezonunda 
Bursaspor formasıyla 
şampiyonluk yaşadı.
Teknik adamlık kariyeri
İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı 
Takımı'nda görev alan Hüseyin 
Çimşir, 2014-2015 sezonunda 
Akhisarspor'da teknik direktör 
Mustafa Reşit Akçay'ın 
yardımcılığını yaptı. Daha 
sonra Fatih Tekke ile Kayseri 
Erciyesspor'da çalışan Hüseyin 
Çimşir, Osmanlıspor, İttifak 
Holding Konyaspor da yine 
Mustafa Reşit Akçay ile çalıştı. 

Geçen sezon başında Ünal 
Karaman ile Trabzonspor'da ilk 
kez göreve başlayan Hüseyin 
Çimşir, Karaman'ın ardından 40 
yaşında takımın başına 
geçerek en genç teknik 
adamlar arasında yer aldı.
Bordo-mavililerin "yerlinin 
yerlisi" 12. teknik direktörü
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da 
futbolcu ve teknik direktör 
olarak görev alan 12 
çalıştırıcıdan biri oldu. Bordo-
mavililerde daha önce Ahmet 
Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, 

Şenol Güneş, Ali Kemal 
Denizci, İlyas Akçay, Turgay 
Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, 
Tolunay Kafkas, Hami 
Mandıralı, Şota Arveladze ve 

Ünal Karaman hem futbol 
oynayıp hem de teknik 
direktörlük yapmıştı.
Üreten kulüp vurgusu
Hüseyin Çimşir, geçen sezon 
Trabzonspor dergisine yaptığı 
açıklamada, üreten kulüp 
vurgusuna dikkati çekmişti. 
Çimşir, "Kulübümüzün imkanları 
artıyor, personel sayısı artıyor, 
çehresi değişiyor, stadyum 
değişiyor, sponsorluklar artıyor 
ama biraz sanki özümüzü 
kaybettik. Özümüze, fabrika 
ayarlarımıza dönmemiz 

gerekiyor. Tüketen bir kulüp 
haline geldik, kendi kimliğimize 
bürünüp üreten bir kulüp haline 
gelmemiz gerekiyor." ifadelerini 
kullanmıştı.

TRABZONSPOR'DA ÇİMŞİR DÖNEMİ
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından 
takım yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.

Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olduğu 
dönemin ardından 11 yıl sonra teknik direktör 

olarak kulüpte görev yapacak.
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TVİT'TEN HEKİMOĞLU TRABZON FK'YA ZİYARET
Kısa adı TVİT olan Trabzon 

Vakfıkebir İş Adamları Topluluğu 
Sorumlusu Murat İslam, geçirdiği 
rahatsızlığa rağmen koltuk 

değnekleriyle kendilerini ağırlayan 
Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil 
Hekimoğlu'na gösterdiği ilgiden dolayı 
çok teşekkür ederek “Sanayi alanında 
Türkiye'ye mal olmuş bir markaya 
sahip olmasının yanında spor 
alanında gerek futbolda gerek boksta 

önemli başarılara sahip Hekimoğlu 
ailesi şehrimiz için her zaman gurur 
kaynağı olmuştur.” Kente kazandırılan 
spor tesisi ile ilgili sözlerini sürdüren 

İslam “Bizler de Vakfıkebirli iş adamları 
olarak şehrimize muhteşem bir tesis 
kazandıran Hekimoğlu Trabzon FK'nın 
Başkanı sayın Celil Hekimoğlu'na hem 
geçmiş olsun diyelim hemde tesislerini 
yerinde görelim dedik. Bizleri çok 
güzel ağırladı. Bu manada Başkan 

Hekimoğlu ve yönetimine çok teşekkür 
eder gerek sanayi alanında gerekse 
spor alanındaki başarılarının devamını 
dileriz” ifadelerini kullandı. 

“HEKİMOĞLU: KAPIMIZ SONUNA 
KADAR AÇIK”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Hekimoğlu Trabzon FK 
Başkanı Celil Hekimoğlu bu tür 
ziyaretlerin kendilerine ayrı bir şevk ve 
heyecan kattığını belirterek 

'Şehrimizde taş üstüne taş koyan iş 
adamlarımızın her zaman başımızın 
üstünde yeri vardır. Bizlerde onlara 
layık olabilecek işler yapabiliyorsak ne 

mutlu bize sağ olsunlar bugün 
Vakfıkebir bölgesinin çok saygın iş 
adamlarının ağırladık. Tarafıma hem 
geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de 
yeni spor tesislerimizi ziyaret ettiler. 
Biz de Hekimoğlu Döküm ve iki nolu 
plaka olarak spor ve sanayi alanında 

iş adamlarımıza her manada 
kapımızın sonuna kadar açık 
olduğunu belirtmek isterim. Buraya 
kadar zahmet edip geldiler bizleri 

onure ettiler yönetimimiz adına tüm iş 
adamlarımıza sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım' şeklinde konuştu. Ziyaretin 
sonunda çömlek ile Vakfıkebir Ekmeği 
üzerine yazılı “Hekimoğlu” Vakfıkebir 
Tereyağı ve Vakfıkebir Ekmeği 
hediye edildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen 'Genç Muhafızlar Hafızlık 
Yarışması' ile 'Genç Bilaller Ezan 
Okuma Yarışması'nın Trabzon il finali, 
Yomra Temel ve Kebire Çalık İmam 
Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. 'Genç 
Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda 
Abdullah Bekar, 'Genç Bilaller Ezan 
Okuma Yarışması'nda ise Çağatayhan 
Barutçu il birinciliğini elde ettiler. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız 
Hasan Kan Kur'an Kursu'nda hafızlık 

yapan ve aynı zamanda Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören il 
birincileri Abdullah Bekar ve 
Çağatayhan Barutçu'ya ödüllerini, 
Trabzon Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Zekeriya Taşan verdi. Düzköy'de 
yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma 
Yarışmasında ise yine aynı kurs ve 
okuldan Muhammet Emin Keskin de il 
ikincisi oldu. Öğrencilerin yetişmesinde 
emeği geçen Hafız Hasan Kan Kur'an 
Kursu yönetici ve öğreticileri ile Hikmet 

Kaan İmam Hatip Ortaokulu idareci ve 
öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. 
Hafız Hasan Kan Kur'an Kursu yöne-
ticisi Hayati Er ise yaptığı açıklamada; 
“Hafız Hasan Kan Kur'an Kursu olarak 
eğitim ve öğretime başladığımız 
günden bu yana yetiştirmiş olduğumuz 
hafızlar ve başarılı öğrenciler ile 
topluma yararlı ve faydalı olmaya 
çalışıyoruz. Hafız Hasan Kan Kur'an 
Kursu olarak her zaman halkımızla iç 
içe veli, öğrenci ve öğretmen işbirliği ile 
öğrencilerimiz sporda, bilgide, bece-

ride, eğitimde, bireysel yarışmalarda 
başarılı sonuçlar almaktadırlar.  

Eğitimci kadromuzla birlikte başarılı 
çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi.”

HAFIZ HASAN KAAN KUR'AN KURSU
BAŞARIYA DOYMUYOR 

Başkan Muhammet Balta 
mesajında şunları söyledi; 

“2019 yılını geride bırakıyor; yeni 
umutlarla yeni bir yıla 
hazırlanıyoruz. Geride 
bıraktığımız 2019 yılı içerisinde 
Yüce Allah'ın nasibi sizlerin büyük 
desteği ve teveccühü ile 
Vakfıkebir'imize ikinci dönem 
hizmet etme onuruna eriştik. 
Seçimin ardından aynı heyecanla 
hizmetlerimize kaldığımız yerden 
devam ediyoruz.  Bu yıl içerisinde 
çok önemli hizmetler ve projeler 
gerçekleştirdik. Yalıköy 
Mahallemiz de Ekmek Temalı 
Millet Bahçesi Projesinin 
yapımına başlanıldı. Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemizin yeni 
yolunun ihalesi yapıldı. İlk parsel 
tahsisini gerçekleştirdik. Altyapı 
projelerini tamamlanarak bakanlık 
onayına sunduk. Elektrik projesi 
hazırlandı.  Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı 
devam ediyor. Vakfıkebir Fen 

Lisesi için 200 
kişilik Öğrenci 
yurdu yapıldı. 
Belediye Binamızın 
ve eski hükümet 
binası olarak 
bilinen bünyesinde; 
TİSKİ Şefliği, İş-Kur 
Hizmet Merkezi ve 
Sosyal Hizmetler 
Merkezi'nin 
bulunduğu binanın 
dış cephe tadilatları 
yaptırdık.  Tonya 
yolu güzergahında 
Caferli - Sekmenli - 
Fethiye - Rıdvanlı 

Mahallelerimiz ile Karadağ 
Yaylası'na ulaşımı sağlayan grup 
yolunda girişimlerimiz sonucunda 
Karayolları tarafından başlatılan 
kavşak çalışmaları devam ediyor.  
Çarşı Mahallesi Cezaevi Caddesi, 
Büyükliman Mahallesi Hasan 
Cemil Güç Caddesi ve Kirazlık 
Yeni Mahalle Ömer Nakkaş 
Caddesinin toprak işleri, sanat 
yapıları, yağmur suyu (drenaj 
hattı), çevre düzenlemeleri, parke 
taşı döşeme çalışmaları için 
yapılan 3 milyonluk proje tamam-
lanmak üzere.  46 Mahallemizin 
tamamında yol çalışmaları 
gerçekleştirdik.  2020 yılında da 
ilçemizin vizyonunun gelişmesi, 
modern ve yaşanılabilir bir kent 
olması yolunda çalışmalarımız 
devam edecektir. Bu vesileyle 
tüm hemşerilerimin yeni yılını 
kutlar, 2020 yılının ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini 
Yüce Allah'tan niyaz ederim.

VAKFIKEBİR'İMİZ İÇİN
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, “2019 yılını 
geride bırakıyor; yeni umutlarla yeni bir yıla hazırlanıyoruz.” 

SOĞUKSU MAHALLE-
SİNDE SABAH NAMAZI 

BULUŞMASI 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, ilçedeki 
camilerde program dahilinde 
sürdürdüğü 'Sabah Namazı 
Buluşmaları' kapsamında, 
ilçe müftülüğüne bağlı 
Soğuksu Mahallesi Merkez 
Camii'nde vatandaşlarla bir 
araya geldi. Müftü Köksal, 
namazdan önce cemaate, 
Müslüman'ın yaşamında 
duanın önemi üzerine yaptığı 
sohbetinde, Allah'ın rızası 
gözetilerek tüketilen bir öm-
rün, baştan sona bir dua ve 
ibadet olduğunu ifade etti. 
İlçe Müftüsü Köksal 
konuşmasında; "İmanın en 
önemli göstergesi ve ibadetin 
özü olan dua, Allah ile kul 
arasında kuvvetli bir irtibattır. 
Dua, insanın bütün benliğiyle 
Allah'a yönelerek maddi ve 
manevi isteklerini ve halini 
O'na arz etmesidir. Dua, 
sadece beş vakit namazın 

sonuna sıkıştırılmış veya 
belli zamanlarda yapılması 
gereken bir ibadet değildir. 
Müslüman'ın, hayatının ta-
mamında dua olmalıdır ve 
hayatı duasız düşünmek 
mümkün değildir. En önemli 
ibadet olan namaz da aynı 
zamanda bir duadır. Bir ayet-
te de, “Duanız (kulluğunuz) 
olmasa Rabbim size ne diye 
değer versin." buyurulmak 
suretiyle, insanın ancak 

Allah'a yönelişiyle değer 
kazanabileceği belirtilmiştir. 
Allah katında bizim değeri-
miz, duamız sayesindedir. 
Duamız yoksa bir değerimiz 
de yok demektir. Allah'ın rah-
metinin üzerimizde dolaş-
ması, dualarımız sayesinde-
dir. O nedenle, bir an bile 
duadan uzak kalmamalıyız. 
Allah'ın rızası gözetilerek 
tüketilen bir ömür, baştan 
sona duadır, ibadettir. 

O nedenle, hayatımızı 
Allah'ın rızasına uygun 
yaşamalıyız. Allah'ın bize 
verdiği bütün imkan ve 
nimetleri, O'nun rızasına 
uygun kullanmalıyız. Yaptığı-
mız ve yapacağımız her bir 
işte O'nun rızasını gözetmek 
mecburiyetinde olduğumuzu 
hiçbir zaman unutmamalı-
yız." sözlerine yer verdi.İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
daha sonra sabah namazını 
kıldırdı. Namazın ardından 
yapılan tesbihat, dua ve aşrı 
şerif tilavetiyle program sona 
erdi. Müftü Köksal, programa 
iştirak eden herkese teşekkür 
etti ve Allah'ın rahmet ve 
bereketinin üzerlerine olması 
dua ve niyazında bulundu. 
Mahalle Muhtarı Ali Aydın ve 
vatandaşların yanısıra, bazı 
din görevlilerinin de iştirak 
ettiği program sonrası, 
caminin çay ocağında 
cemaate kahvaltı ikramında 
bulunuldu.

MÜFTÜ KÖKSAL: "ALLAH'IN RIZASI GÖZETİLEREK TÜKETİLEN
BİR ÖMÜR, BAŞTAN SONA DUADIR, İBADETTİR"
Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında konuşan İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, "Allah'ın rızası gözetilerek tüketilen bir ömür, baştan sona duadır, ibadettir." dedi.



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.
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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

AK PARTİ KAN BAĞIŞLADIYABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIMIZA
TÜRKÇE VE UYUM KURSU

CHP'DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI VAKFIKEBİR'E DEĞER KATACAK

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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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 7'de

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

TVİT'TEN HEKİMOĞLU
TRABZON FK'YA ZiYARET

HAFIZ HASAN KAAN KUR’AN
KURSU BAŞARIYA DOYMUYOR 

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

> Sadık AYDIN 4'de

> Vedat FURUNCU 5'de

Kısa adı TVİT olan 
Trabzon Vakfıkebir İş 
Adamları Topluluğu, 
TFF 2. Lig'de müca-

dele eden Hekimoğlu 
Trabzon FK'nın yeni 

tesislerini ziyaret edip 
hem hayırlı olsun hem 
de geçtiğimiz günlerde 

ameliyat olan Celil 
Hekimoğlu'na geçmiş 

olsun dileklerinde 
bulundu.> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Kan 
Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencilerden 2'si 
katıldıkları yarışmalarda il birincisi, 1'i de il ikincisi oldu.

Mehmet Keskin Başkanlığı'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe Yönetimi, gerçekleştirilen kongre 
sonrası ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Belediye Meclisi Üyeleri ve AK Parti Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle birlikte Yalıköy Mahallesinde yapımı devam eden 
Ekmek Temalı Millet Bahçesinde incelemelerde bulundular.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 
açılan Türkçe ve uyum kurslarında Suriyeli ve Afgan 
uyruklu göçmenlere eğitim hizmeti verilmektedir. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığı tara-
fından düzenlenen bir kampanya ile Türk 
Kızılay'ına topluca kan bağışında bulunuldu. 
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