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VAKFIKEBiR OSB YOLUNUN

> Sadık Aydın 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de
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BAŞKAN UZUN'DAN ÖĞRENCİLER İÇİN ANLAMLI ÇAĞRI
Vakfıkebir AK Parti 

İlçe Başkanı
Ahmet Uzun, LGS 

sınavına girecek 
öğrenciler için 

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu'na 
çağrıda bulundu. 

Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman 
Mahallesinde 
4 yavrusu ile 
yaşam mücadelesi 
veren bir sokak 
kedisine yapılan 
bu kötü davranış 
insanlık ayıbıdır. 

SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI 

Vakfıkebir'in gerçekleşmesini beklediği 
en önemli yatırım olan Organize Sanayi 
Bölgesi'nin 21 yıllık sürecinde mutlu 
sona çok yaklaşıldı. Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesinin faaliyete geçebilmesi 
için hayati önem taşıyan, OSB'ye ulaşımı 
sağlayacak olan yeni yolun ihale 
değerlendirme süreci tamamlanarak ilgili 
firma ile sözleşme imzalandı. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
konu ile ilgili olarak Gazetemizin Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na 
önemli açıklamalarda bulundular. > Ahmet Kamburoğlu 2'de
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“BU BAYRAM'DA
BÖYLE GEÇTİ”

VAKFIKEBiR OSB YOLUNUN
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 
æ1999 YILINDA TÜZEL  

KİŞİLİK KAZANDI 
 Sürecin tarihsel gelişimi ile ilgili 
bilgiler veren Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “Sanayi 
ve Teknoloji bakanlığının kredi 
desteği kurulan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemizin yer seçimi 22 
adet kurumun temsilcilerinden oluşan 
heyetin katılımı ile 16 Haziran 1998 
tarihinde mahallinde yapılmıştır. 22 
Ekim 1999 tarihinde yer seçimi 
kesinleşerek Bakanlık onayı ile tüzel 
kişilik kazanmıştır. İl Özel İdaresi ile 
Ticaret ve Sanayi Odasının  % 50'şer 
katılma payı oranları ile 14 Aralık 
2000 tarihli kuruluş protokolü; 
Vakfıkebir Belediyesinin de Müteşeb-
bis Heyete dahil olması ile 26 Tem-
muz 2001 tarihinde yeniden düzenle-
nmiştir.  Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyeti; Trabzon 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı (%40), Vakfıkebir 
Belediyesi (%30) ve Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odası (%30) kurucu 
ortaklarından oluşmaktadır. 
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemiz 
1999 yılı yatırım programına dahil 
edilerek 2000 yılında kamulaştırma 
çalışmalarına başlanılmıştı. 
2018 YILINDA KAMULAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI 
Organize Sanayi Bölgemizin sınırları 
içerisinde bulunan 129 parsele ilişkin 
kamulaştırma çalışmaları devam 
ederken 2003 yılı yatırım 
programından çıkarılan bölgemiz 
2004 yılı ek bütçesinde yeniden yer 
almış ancak yatırım programına 
alınamamıştı. 2010 yılında tekrar 
yatırım programına alınan bölgemiz; 
mevzuatta yapılan “Yatırım 
Programına yeni OSB projesi 
alınmasında il genelindeki mevcut 
OSB'lerin en azda %75'inde inşaata 
veya üretime başlanmış olunması 
şartı aranacaktır” düzenlenmesine 
istinaden 2011 yılı yatırım 
programına dahil edilmemiştir. 2013 
yılında Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından yapılan fizibilite 
çalışmasında Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesinin bölge 
kalkınmasına büyük katkı 
sağlayacağı belirtilmiş;  aynı yıl 2014 
yılı ek yatırım programına alınması 
için Bakanlığa başvuru yapılmış ve 

yatırım programına alınmıştır. Devam 
eden kamulaştırma çalışmaları; 
toplamda 10.128.025,00 TL 
kamulaştırma kredisi kullanılarak 
2018 yılı Temmuz ayında 
tamamlanmıştır.         
64 SANAYİ PARSELİ BULUNUYOR 
810 dönümlük arazi üzerine faaliyet 
gösterecek olan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemize ait hazırlanan 
1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar 
Planları 05.04.2018 tarihinde Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. Planlama alanında 3 
adet 10.001-20.000 m² D tipi, 13 
adet 7.001-10.000 m² C tipi, 21 adet 
5.001-7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-
5.000 m2 A tipi olmak üzere toplam 
64 adet sanayi parseli yer 
almaktadır. 2018 yılında başlanılan 
altyapı proje çalışmaları 2020 yılı 

Nisan ayı itibariyle tamamlanmış ve 
Bakanlık tarafından da incelemeleri 
yapılarak onaylanmıştır. 

İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİM 
DÖNEMİMDE DE ÇALIŞTIM 
Göreve geldiğimiz günden itibaren 
Organize sanayi Bölgemiz ile ilgili 
olarak ilçe halkımızdan bu yatırımın 
gerçekleşmesi için yoğun bir isteği 
oldu. Bu yatırım Valilik, İl Özel İdaresi 
ve Vakfıkebir Belediyesi arasında 
yürütüldüğü için sadece Belediye 
Başkanlığı dönemimde değil İl Genel 
Meclisi Üyeliği dönemim de yakından 
ilgilendim. 2014 yılına kadar İl Genel 
Meclisi Üyesi olarak, 2014 yılından 
sonra Belediye Başkanı olarak bu 
yatırımın ilçemize kazandırılması için 
çalışmaya devam ediyorum. 
ÇOK BÜYÜK EMEKLER VAR 
 İlçemiz için büyük önem taşıyan bu 
yatırımın gerçekleşmesi uzun bir 
süreç aldı. Bugüne gelmek kolay 
olmadı. Bu fikrin oluşmasını 

sağlayan o dönem Belediye 
Başkanımız Sayın Yunus Halis 
Mollaahmetoğlu, yine o dönem 
Milletvekilimiz olan Sayın Yusuf 
Bahadır ağabeylerimizin, yine siyasi 
parti ilçe başkanlığı görevlerinden 
bulunan arkadaşlarımızın büyük 
emekleri var. TBMM Çevre Başkanı, 
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta her konuda bizim 
önümüzü açtı. Kendisinin de çok 
büyük emekleri var. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Kamuoyunu 
desteği siyasetin desteği olmasa 
bunu başaramazdık. 
İLGİLİ FİRMA İLE SÖZLEŞME 
İMZALANDI 
Son olarak OSB'ye ulaşımı 
sağlayacak olan yeni yol 4,5 
kilometre uzunluğunda, 25 metre 
genişliğinde çift gidiş, çift geliş olarak 
ilçemizin imar planlarına işlemiştik. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü 
tarafından karayolları standartlarına 
uygun şekilde projelendirilen bağlantı 
yolu ile  daha önce karayolları ağına 
alınarak 08 Ağustos 2019 tarihinde 
ihalesi yapılmıştı. Yeni Organize 
Sanayi İl Yolunun ihale 
değerlendirme süreci 20 Mayıs 2020 
tarihi itibariyle tamamlanarak ilgili 
firma ile sözleşme imzalanmıştır. 
İlçemize, yöremize hayırlı olsun.  
EMEĞİ OLAN HERKESE 
TEŞEKKÜRLER 
 Böyle önemli bir yatırımın ilçemize 
gelmesini sağlayan Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Adil Karaismailoğlu'na, bir 
önceki Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Mehmet Cahit 
Turhan'a ve TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, Karayolları 
Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir 
Uraloğlu'na ve Bölge Müdürlerimize, 
Organize Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Sayın Ramazan Yıldırım'a, 
Ticaret Sanayi Odamızın Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu ve yöneticilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. OSB'miz 
için geçmişten günümüze emek 
veren tüm Bakanlarımıza, Valilerimi-
ze, Milletvekillerimize, Kaymakaml-
arımıza, Belediye Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı olan 
herkese şahsım ve ilçem adına da 
ayrıca teşekkür ederim” dedi
AHMET UZUN; ÇOK BÜYÜK 
DEĞER KATACAK 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak 
olan yolun ihale değerlendirme 
süreci tamamlanıp ve ilgili firma ile 
sözleşme imzalandığını ve yolun en 
kısa sürede yapımına başlanacağını 
söyledi. Konu ile ilgili olarak bir 
açıklamada bulunan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun “ Vakfıkebir'in 
güneyinde yaklaşık 810 dönümlük 
arazi üzerinde yer alan ve 64 adet 
sanayi parselinden oluşan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemize ulaşımı 
sağlayacak olan;  yaklaşık 4,5 km 
uzunluğundaki  “Organize Sanayi İl 
Yolu” karayolları standartlarına 
uygun şekilde 25 m genişliğinde çift 
gidiş çift geliş olarak projelendirilmiş 
ve Vakfıkebir İlcesine ait hazırlanan 
İmar Planlarına da islenmiştir.
TEŞEKKÜR ETTİ 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 
tarafından 08.08.2019 tarihinde 
ihalesi yapılan  “Organize Sanayi İl 
Yolu” nun ihale değerlendirme süreci 
tamamlanmış ve ilgili firma ile 
20/05/2020 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. Yolun en kısa sürede 
yapımına başlanacaktır” dedi. 
Organize Sanayi Bölgesinin 
Vakfıkebir'e kazandırılması noktasın 
emeği geçenlere teşekkür eden İlçe 
Başkanı Uzun “ Başta Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Ulaştırma 
Altyapı Bakanımız Adil 
Karaismailoğlu'na yolun bu aşamaya 
gelmesinde büyük emekleri olan 
dönemin Ulaştırma Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan'a Organize 
Sanayi Bölgesinin faaliyete geçiril-
mesi için desteklerini esirgemeyen 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank'a, Karayolları Genel 
Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu'na 
ve Bölge Müdürlerimize Organize 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Ramazan Yıldırım'a TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanımız Trabzon  
Milletvekillimiz Muhammet Balta'ya, 
Milletvekillerimiz Adnan Günnar, 
Bahar Ayvazoğlu, Salih 
Cora'ya,Trabzon Valimiz İsmail 
Ustaoğlu'na Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat Zorluoğ-
lu'na Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta'ya Projenin başından beri 
bütün imkanlarını seferber ederek 
işin takibini  yapan Vakfıkebir Beledi-
ye Başkanımız Muhammet Balta'ya, 
ilgili firmaya ve emeği geçen tüm 
Karayolları personellerine teşekkür 
ediyorum.  Vakfıkebir'imiz ve
Trabzon'umuz için hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.

Bu bayram çok monoton geçti…
Geçen hafta alınan karar ile beraber 23-24-25-
26 Mayıs, 4 gün Ramazan Bayramını sokağa 
çıkma kısıtlaması verildi…
Bu kısıtlama ile beraber insanlar sokağa 
çıkmadılar evlerinde, köylerinde ve 
yaylalarında kaldılar…
Kısıtlamaya Vakfıkebir'den tam destek geldi…
Herkes olduğu yerde kaldı…
Bayram anlamında çok iyi değildi…
Bizim alışık olmadığımız bir bayram geldi ve 
bitti…
Bizler bayramlarda büyüklerimize gideriz ve 
bayramlarını kutlarız…
Ama bu bayram öyle olmadı…
Hiç kimse, kimseye gidemedi…
Sağlıktan önemli bir şey yoktur. Ne kadar 
paran olursa olsun sağlığın olmadı mı, para 
hiçbir işe yaramaz…
**********************
Vakfıkebir Polis Merkezi Amirliğinin ismi, 
Vakfıkebir Şehit Osman Yılmaz Polis Merkezi 
Amirliği olarak değiştirildi…
Bütün şehitlerimize Allah'tan Rahmet 
diliyorum…
Ama buraya verilen Şehit ismi Vakfıkebir 
doğumlu değil…
Vakfıkebir doğumlu olan Şehit Polisimiz 
olduğunu biliyoruz…
Diğer beş ilçemizi kontrol ettiğimizde, o ilçe 
doğumlu şehit olan polislerimizin isimleri 
verilmiş…
Vakfıkebir doğumlu Şehit Polisimiz varken, 
neden başka bir isim veriliyor?
Vakfıkebir Polis Merkezi'nin ismi değiştirilirken, 
Vakfıkebir'deki kurumlardan görüş alış-verişi 
yapıldı mı?
Sizin ilçenizde Şehit Polisiniz var mı diye 
soruldu mu?
Sorulmamış ki, başka bir şehit polisimizin ismi 
verildi.
Ben buna karşı değilim, bütün şehit 
polislerimiz bizimdir. Hangi il veya ilçeden 
olursa olsunlar…
Ama kendi ilçemizin şehit polisinin adı kendi 
ilçesine verilseydi, ailesi de onure olmuş 
olurdu diye düşünüyorum…
Vakfıkebir Kaymakamı, Belediye Başkanı, ilçe 
yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının bunu 
sorgulamalarını bekliyoruz…
**********************
İlçede isimler değiştirilmeye başlamışken 
birkaç hatırlatma yapmak istiyorum…
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Turupçu'yu 
kaybetmiştik…
Mustafa Turupçu isminin Gençlik Merkezi'ne 
verilmesi yönünde TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, İlçe Kaymakamı'na talimat 
verildiğini biliyoruz. Ama halen daha isim 
değişikliği gerçekleşmedi…
Bu isim unutuldu mu?
Bir ilçede gününü gün edip, gecesi-gündüzü 
olmayan, canla başla çalışan, hiç kimseyi 
ayırmayan, bütün gençliğe yardımcı olan, 
Cumartesi-Pazar demeden, işinin başına 
gelen birisi olarak isim değiştirilmesini hak 
etmiyor mu?
Mustafa Turupçu'nun vefat ettiği günden bu 
yana hemen hemen 10 ay gibi bir zaman 
oldu…
Ama halen daha bir ses seda yok…
İkinci bir isim ise; Gazeteci-Yazar- Karikatürist 
Hikmet Aksoy var…
Hikmet Aksoy, uzun yıllardır bu mesleğin 
içinde, Türkiye ve Yurt Dışında belli başlı 
yerlerde sergi açmış bir kişi…
Vakfıkebir'li olarak Hikmet Aksoy isminin de bir 
yere verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. 
Birkaç hafta önce yapmış olduğum canlı 
yayında, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs, bu konular için görüşlerini bildirmişti. Ne 
yapılacaksa bende arkasındayım demişti. 
Sonuna kadar destek vereceğini ifade 
etmişti…
Vakfıkebir'deki yetkililerin bu iki ismin, 
verilmesi gereken yerlere, verilmesini 
bekliyoruz…

21 yıllık 
sürecinde

mutlu sona
çok yaklaşıldı. 



Büyükliman
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C
OVİT-19 salgın hastalığı 
sebebiyle 2019-2020 
eğitim-öğretim yılı 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulunun kararı sonrası Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın açıklamala-
rının ardından Pandemi'nin 
artmasını önlemek amacı ile 
sona erdirilmişti. Haliyle tüm 
öğrenciler okullarından, arka-
daşlarından ve öğretmenlerin-
den ayrılmak zorunda kaldılar. 
Okullarda yürütülen sosyal 
etkinliklerden de mahrum kalan 
öğrenciler evlere hapsolmak 
zorunda kaldılar. Bu salgın, 
Bilhassa sınavlara hazırlanan 
öğrenciler için ciddi anlamda 
moral motivasyon kaybının 
yaşanmasına da vesile oldu. 
Bu önemli durumu fark eden 
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, bilhassa 
LGS sınavına girecek olan yani 
8. Sınıftan liseye geçiş 
sınavına giriş yapacak olan 
öğrenciler için Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu'na önemli bir 
çağrıda bulundu. Başkan 
Ahmet Uzun yaptığı çağrıda şu 
ifadelere yer verdi; “LGS hazır-
lığı yapan sevgili öğrenciler, 
biliyoruz bu sene farklı duygu-
lar yaşadınız. Okulunuzdan, 
okul bahçenizden, sınıf arka-
daşlarınızdan, öğretmenleriniz-
den ayrı kaldınız. Belki de en 
önemlisi sınıflar arası yapılan 
turnuvalardan mahrum 
kaldınız. Bizde bu konu üzerine 
ne yapabileceğimizi düşündük.  
Sevgili öğrenciler, sizlerin 
moral ve motivasyonunuzu 
artırmak amacı ile sizler adına 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'na 
bir çağrıda bulunmak istiyoruz. 
Sayın Murat Zorluoğlu 
Başkanım! Okullarımızda 
Turnuva yapamıyoruz ama 
liglerin başlamasıyla 
yürüyeceğimiz şampiyonluğa 
öğrencilerimizi de ortak 
etmeye, onlara moral vermeye 
ne dersiniz? Bu vesileyle biz 
Vakfıkebir İlçemizin LGS 
adaylarına 11 Trabzonspor 
forması hediye ederek 
takımımızı hazırlayacağız. Siz 
de var mısınız? Diyerek 
çağrıda bulundu ve pası 
Başkan Zorluoğlu'na attı. 
Sosyal sayfasından attığı bu 
mesajda, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, AK Parti 
Trabzon Milletvekilleri Adnan 
Günnar, Bahar Ayvazoğlu, 
Salih Cora ile Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Haydar Revi'yi 
etiketledi. 

BAŞKAN UZUN'DAN 
ÖĞRENCİLER İÇİN
ANLAMLI ÇAĞRI

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesi 
öğretmenevleri sitesi 

bölgesinde 4 yavrusu ile 
yaşama tutunmaya çalışan 
sokak kedisine yapılan bu 

kötü davranış insanlık ayıbıdır. 
Bu davranışı yapan insan 
olamaz. Hangi vicdansızın bu 
kötü davranışı yaptığı bilinmiy-
or. Yavrularına yiyecek bulmak 
için yuvasından ayrıldığı sıra-
da biri ya da birileri tarafından 
atılan herhangi bir cisim 
sonucu gözü patlayan anne 
kediye yapılan bu davranış 
insanlık ayıbı değil de nedir. 
Şimdi bir gözü gör olan bu 
kediye mahalle sakinleri sahip 
çıktılar. Vakfıkebir İlçesinin 
önemli Edebiyatçılarından 
Emekli Öğretmen Samet 
Kuleyin'in eşi Leyla Kuleyin 
tarafından ameliyat yaptırıla-
rak gözü alınacak. İlçedeki bir 
veteriner kliniğinde veteriner 
hekim tarafından ameliyatla 
gözü alınacak olan bu kedinin 
yaşadıkları vicdanları 

sızlatıyor. İşte sözün bittiği 
yerdeyiz. İçinde hayvan 
sevgisi olmayan insanlardan, 
çocuk sevgisi, arkadaş sevgisi 
ve insan sevgisini de 
bekleyemezsiniz. Bu tür insan 
demeye utandığımız canlılar 
var olduğu sürece barıştan, 
huzurdan, sevgiden bahset-
mek yanlış olur. Toplumda bu 
tür davranışlar içerisinde 
bulunanları barındırmak 
hatadır. En ağır cezalarla 
bunları cezalandırmak gerekir.  
Şimdi soruyorum bu şahıs ya 
da şahıslara, vicdanınız rahat 
mı? Rahat uyuyabiliyor 
musun? Gör ettiğin bu anne 
kediye hiç mi! acımadınız. 
Senin yada sizlerin ailesinden 
birisine bu işkence yapılsa 
sen veya sizler ne yaparsınız. 
Sizlerin içinde hiç mi! Allah 

korkusu yok. Bu Anne kedi 
ölseydi bu yavruların hali ne 
olacaktı. Allah sizleri bildiği 
gibi yapsın. Sizin gibi 
insanların hakkından ancak 
Allah gelir. Gözü gör olan 
anne kedinin ameliyatı 
önümüzdeki günlerde 
Vakfıkebir ilçemizdeki bir 
veteriner kliniğinde yapılacak. 
Anne Kediye sahip çıkan 
Öğretmenevleri sitesi 
sakinlerine ve Leyla hanıma 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

BUNU YAPAN “iNSAN” OLAMAZ

rabzon il Emniyet 

TMüdürlüğü'nden yapılan 
açıklama şu şekilde; Aziz 

şehitlerimizin hatırasının 
yaşatılması amacıyla Trabzon 
Valiliğimizin teklifi, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımızın uygun görüşü 
ve İçişleri Bakanlığımızın oluru 
ile Emniyet Müdürlüğümüz 
bünyesinde bulunan Vakfıkebir 
Polis Merkezi Amirliği isminin 
Vakfıkebir Şehit Osman Yılmaz 
Polis Merkezi Amirliği Amirliği 
olarak değiştiğini belirtti. Ayrıca 
tüm il merkezi ve ilçelerdeki 
Polis Merkezi Amirliklerin 
isimleri de aynı şekilde 
değiştirildiği bildirildi.

VAKFIKEBiR POLiS MERKEZi
AMİRLİĞİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

Alınan karar neticesinde karakollara şehitlerin isimlerinin verildiği belirtildi.
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Osman KOYUNCU

evhidi anlatırken, iki önemli yöntem Tkullanılabilir, birisi tümevarım, 

ikincisi ise tümdengelimdir. Tümdengelim, 

bütünden parçaya ulaşmak yöntemidir. 

Mesela bütün balıklar suda yaşarlar, bu 

kuraldan yola çıkarak, hamside bir 

balıktır o da suda yaşar, insanlar ölür 

genel kuralından, Ahmet'te insandır o da 

ölecek sonucuna varırız. Tümevarım ise, 

parçadan bütüne doğru akıl yürütme 

yöntemidir. Örnek, inekler canlıdır ve 

beslenirler, karıncalar ve mikroplarda 

canlıdırlar onlarda beslenirler. Bu 

sonuçlardan, bütün canlılar beslenirler, 

genel kuralını çıkartabiliriz. Allah ve 

Rahman'ın teklik ve sonsuzluğunu, 

Vahdaniyet ve Ehadiyet, delilleri ile 

anlatılabilir. Kuran, mahlûkat ve 

evrenden bahsederken, akıllar dağılıp, 

kesrette, çoklukta boğulmasın diye hemen 

nazarları küçük varlıklardan Allah'a yani 

Vahdete çeviriyor. 

   Allah ve Rahman'ı, Vahdaniyet delili ile  tam olarak tanıyıp anlamak, 

peygamberler için bile mümkün değildir, 

çünkü Vahdaniyet sonsuzluktur, insan 

sonsuzluğu kavrayamaz. Miraçta 

Peygamberimiz Allah'la Vahdaniyet 

tecellisi değil de Ehadiyet tecellisi ile 

görüştü. Mesela, güneşe vahdaniyet 

dersek, güneşin ısısı, ışığı ve renklerini 

yansıtan, cam parçaları ve su damlaları 

Ehadiyet denir. Şöyle düşünebiliriz, gözü 

ve ilmi olmayan birisi gözlük yapamaz. 

Demek ki her yaratılan mahlûkattaki 

gözler, her şeyi gören ve bilen bir Zatın 

eseridir. Cam parçası ve su damlasında 

yansıyan ısı, ışık ve renkler bunların 

kendilerinden değildir çünkü bunlar ısı ve 

ışık kaynağı değiller. Demek ki bunlar ısı 

ve ışık kaynağı olan güneşin yansımasıdır. 

Su damlaları ve cam parçalarındaki ısı ve 

ışığı görenler, damla ile güneş arasında ki 

bağı kuramazsa su damlasındaki ısı ve 

ışığı, damlaya verirse ve kesretten 

Vahdete geçemezse, bir damlada boğulur. 

Tümevarım(parçadan bütüne) yöntemi ile 

cam parçası ve su damlasında yansıyan 

ısı, ışık ve renkler güneşi gösterir. 

Tümdengelim (bütünden parçaya) yöntemi 

ile su damlası ve cam parçası ışık ve ısı 

kaynağı olmadığına göre, bunların ısısı ve 

ışığı güneşten geliyor deriz. 

  Bir müşrik, şirk namına en küçük  zerreden güneşlere kadar bir şeye rab ve 

sahip olmak isterse. Her bir varlık kendi 

dili ile kendilerindeki nizam ve mizanı 

anlatarak büyük bir aile olduklarını, bir 

nizamla yürüdüklerini belirterek, 

hepimize birden rab olabilirsen ancak o 

zaman birimize rab olabilirsin diyerek, 

varlıklar Ehadiyet delili ile(tümevarım) 

Vahdaniyeti göstererek şirki ilzam eder. 

Demek ki bir mahlûka rab olmak için 

bütün varlıklara rab ve sahip olmak 

lazımdır hükmünü çıkarabiliriz. Biri 

yaratan bütünü yaratması lazım gelir, 

çünkü hepsi birbiriyle bağlantılıdır.

   Bir çiçek için bahar, su, sema, toprak,  güneş, hava vs gereklidir. Çiçeğin rabbi 

güneşin ve hepsinin de rabbi olmalı. İşte 

burada şirk devreye giriyor ve mahlûkata 

diyor, niçin başkası hesabına çalışıyorsun, 

sen beni rab ve sahip olmaya layık 

görmedin,  niçin başka büyük bir rabbi 

kabul ediyorsun. Sende mükemmel bir 

nizam ve mizan var, sen kendi kendine 

rab olabilirsin diyor. Yani cam parçasına 

ve su damlasına, sen güneşle irtibatını 

kes, sen ısı, ışık ve renk kaynağısın diyor. 

Küfür, insanın kendini ilahı nizamdan 

ayrı görmesidir ve bir firavunluktur. 

İnsanın kendi nefsini unutup, ilahi 

nizamda fani olmasına fenafillâh denir. 

Kendini yani enesini tanıyarak ilahı 

nizama uyarsa, su damlasındaki ışığın 

güneşten geldiğini bildiği gibi kendi  

özelliklerinin bizzat kendinden 

olmadığını, O'ndan geldiğini anlarsa, 

fenafillâhtan daha büyük makam olan 

beka billâh makamına çıkar, cennete layık 

bir mevkie yükselir. 

BİLİMSEL METOT İLE 

ALLAH'IN BİRLİK DELİLLERİ

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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COViD-19 TESTiNiN STADYUMDA YAPILMASI
TEPKiLERE NEDEN OLDU
Vakfıkebir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Berber, Kuaför, 
Güzellik Salonlarındaki çalışanlara yönelik yapılan Covit-19 testi 
uygulamasının ilçe stadyumunda yapılması tepkilere neden oldu. 

V
akfıkebir İlçe Sağlık 
Müdürlüğünün COVİT-
19 testi için Berber, 

Kuaför ve Güzellik Salonları 
için yapmış olduğu çalışma 
pandemi dolayısı ile önemli bir 
çalışma. Fakat uygulama yapı-
lan yer, hiçte bu çalışmanın 
yapılmasına yakışmadı.  Vakfı-
kebir İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
tarafından ilçedeki Berberler, 
Kuaförler, Güzellik Salonların-
da çalışan personele ve işyeri 
sahiplerine yönelik COVİT-19 
testi uygulamasının Vakfıkebir 
İlçe Stadyumunda yapılması 
tepkilere neden oldu. Bu ülkede 

vergisini veren, sigorta primini 
ödeyen ve her koşulda yardıma 

muhtaç insanların yardımına 
koşan bu küçük esnafın ikinci 
sınıf muamele görmesi tepkilere 
neden oldu. Bu esnaf arkadaş-
larımız ve çalışanları Hastane-
de veya Sağlık Ocaklarında 
muayene olmayı hak etmiyorlar 
mı? Bu testlerin hijyen yönün-
den hiç de uygun olmayan ilçe 
stadyumunda yapılmasına es-
naf büyük tepki gösterdi. Ayrıca 
testlerin tam da iş yoğunluğu-
nun yaşandığı öğleyin saatinde 
yapılması ayrı bir kaos 
yaşanmasına vesile olurken, 
esnaftan da büyük tepkilerin 
yaşanmasına vesile oldu. 

KADİR GECESİ'NE ÖZEL CANLI YAYIN
PROGRAMI DÜZENLENDİ
M

erkez Eski Camii'nde, 
İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, İlçe Vaizi 

Ekrem Akbaş, Şef Refik 
Altuntaş ve bazı din 
görevlilerinin katılımıyla, bir 
grup din görevlisi tarafından 
icra edilen canlı yayın programı 
saat 20.45'te başladı. Vakfıkebir 

İlçe Müftülüğü'nün sosyal 
medya (facebook) sayfasından 
canlı yayınlanan program 
ayrıca 'Büyükliman TV' sosyal 
medya sayfası üzerinden de 
canlı yayınlandı. Bir çok 
izleyicinin sosyal medya 
hesaplarından da paylaşılan 
canlı yayınla vatandaşlar 
programı evlerinden takip etme 
imkanı buldular.  Sunuculuğunu 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün 
yaptığı canlı yayın programı 

Merkez Yeni Camii Müezzin 
Kayyımı Muhammet Saka'nın 
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın konuşmasından sonra 
Müezzin Kayyım Muhammet 
Saka Hicaz Makamında yatsı 
ezanını okudu. İmam hatipler 
Ali Osman Birinci, Sezai Yaşar 

ve Haydar Yolcu'nun 
seslendirdiği ilahinin ardından 
Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu 
Yöneticisi Hafız Halil Küçük 
Aşr-ı Şerif okudu. Merkez Ensar 
Camii İmam Hatibi Metin 
Ergin'in okuduğu Mevlid-i Şerif 
ve ilahi grubunun salat-ü selam, 
ilahi ve kaside dinletisinin 
ardından İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş'ın yaptığı dua ile 
program sona erdi. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, canlı yayın 

programının Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında camilerin 
toplu ibadete kapalı olması 
nedeniyle, camilere gelemeyen 
vatandaşların Kadir Gecesinin 
manevi coşku ve heyecanını 
evlerinde yaşamalarına katkı ve 
imkan sağlamak amacıyla 
düzenlendiğini belirtti. Canlı 

yayın programını icra eden ve 
programa iştirak eden müftülük 
personeli ile programı takip 
eden herkese teşekkür eden 
Müftü Köksal, İslam aleminin ve 
Müslümanların Kadir Gecesini 
de tebrik etti. İlçe Müftüsü 
Köksal, gecenin milletimizin her 
türkü sıkıntı ve hastalıktan 
kurtuluşuna, sağlık-afiyetine, 
tüm inananlar ve insanlık için 
hayır, huzur ve berekete vesile 
olması temennisinde bulundu.

Y
ıllardır tüm Türkiye'de 
olduğu gibi Vakfıkebir 
ilçemizde de 19 Mayıs 

Atatürk"ü Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı alışılmışın 
dışında sadece Atatürk anıtına 
çelenk sunulması, saygı 
duruşu, istiklal marşı okunması 
ve günün anlam ve önemine 
ilişkin konuşmaların 

yapılmasının ardından yapılan 
bir-iki minder spor gösterisi 
şeklinde son buluyordu. COVİT-
19 virüsü nedeni ile bu yıl 
pandeminin yayılmaması adına 
alınan tedbirlerin uygulanması 
nedeni ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı"-
nın sönük geçmesinin ardından 
herkes 19 Mayıs Atatürk'ü An-
ma ve Gençlik Spor Bayramı"-
nın da aynı şekilde sönük ge-
çeceği düşüncesi içerisindeydi. 

SİVİL BANDO EKİBİ 
DEVREYE GİRDİ
Vakfıkebir İlçemizde esnaflık 
yapan İnşaat Mühendisi Anıl 
Sağlam, pandemi nedeni ile 
okullarında kapalı olması 
hasebiyle bu duruma sessiz 
kalmayarak harekete geçti. 
Öncelikle Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'nın 

büyük desteğini alan Sağlam, 
eskiden okul bandolarında 
görev almış ve bugün çeşitli 
görevlerde çalışan, ilçede 
yaşayan arkadaşları bir araya 
getirerek Sivil Bando Takımı 
kurma hayallerini gerçekleştirdi. 
Sosyal Mesafe kurallarına 
uymak şartı ile çalışmalarına 
başlayan Sivil Bando Takımı 
hem çalışma sırasında ilçe 
içinde yaptığı gösterilerle hak 
ettiği alkışları, hem de 19 Mayıs 

Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramında sahne aldı. 
Mükemmel gösterileri ile 
Vakfıkebirlilerin gönlüne taht 
kurdular. Bu faaliyet kısa 
zamanda tüm komşu önce 
komşu ilçelere sonra da tüm 
Türkiye"ye örnek oldu . Davul-
cusundan zilcisine, trampetçi-
sinden borazancısına kadar 

sosyal mesafe kuralları dâhilin-
de ilçe genelinde dolaşarak tüm 
ilçe halkının içinde özlemle 
yaşattıkları eski bayramların 
yaşanmasına vesile olan tüm 
sivil bando takımındaki 
arkadaşları kutluyoruz.  Yerel  
ve ulusal basının da övgülerine 
mazhar olan Bando Takımının 
kurucusu  Anıl Sağlam ve takım 
arkadaş-larına bundan sonra 
yapacakları çalışmalarda 
başarılar diliyoruz.

19 MAYIS COŞKUSU
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
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DEZENFEKTE EDEREK
DENETLEYECEĞİZ

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir 

Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Vakfıkebir 
Minibüsçüler Kooperatifi 
Başkanı Mehmet 
Çobanoğlu ile birlikte ticari 
araç kullanan şoförlere 
Koronovirüs ile mücadele 
kapsamında uyulması 
gereken talimatların 
yazdığı kağıtları ve araç 
dezenfekte kartlarını 
dağıttılar.Yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi 
veren ve uyarılarda 
bulunan Başkan 
Muhammet Balta,  
“Koronoavirüs'ün 
ülkemize girdiği ilk 
günden itibaren yoğun 
bir mücadele başlattık. 
Süreç boyunca ilçemizde 
halkımızın toplu olarak 
kullanımında olan dolmuş 
durakları, taksi durakları, 
bankalar, bankamatikler, 
hastane binası, aile 
hekimlikleri, eczaneler, 
camiler, ilçe terminali, 
hükümet binası, halk eğitim 
merkezi binası, gençlik 
merkezi binası, polis 

karakolu, jandarma binası, 
belediye binası, vergi 
dairesi binası, askerlik 
şubesi binası, liman 
başkanlığı binası,  PTT 
binası, Türk Telekom 
İşletme Şefliği binası, Çoruh 
Edaş binası, Orman İşletme 
Müdürlüğü binası, tarım ve 
hayvancılık ilçe müdürlüğü 
binası, TİSKİ binası, esnaf 
odası, esnaf kefalet 

kooperatifi ve şoförler odası 
binaları, ziraat odası binası, 
özel sürücü kursu binası, 
SGK binası, İş-Kur binası, 
umumi WC'ler, petrol 
istasyonları, ilçe stadyumu, 
kapalı spor salonu, Kuran 
Kursu binaları ve öğrenci 
yurtları, fabrikalar, berber ve 
kuaförler, toplu ulaşım 
araçlarımız (minibüsler, 

taksiler, halk otobüsleri) gibi 
çok sayıda yeri dezenfekte 
ediyoruz. Sokak ve 
caddelerimiz temizlik 
maddeleri ve su ile 
yıkıyoruz. Bundan sonrada 
devletimizin yayınladığı 
genelge doğrultusunda 
dezenfekte ve denetleme 
çalışmalarımız devam 
edecek. İlçemizde ticari 
araç kullanan şoförlerimizin 

de halkımızın sağlığı için 
belirlenen kurallara 
mutlaka uymalarını rica 
ediyorum. İnşallah hep 
birlikte kurallara uyarak 
kontrol altına alınan 
virüsün yeniden 
yayılmasına izin 
vermeyeceğiz” dedi.  
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 

Çobanoğlu, ise bir çok 
yerde ücretli olarak verilen 
dezenfekte hizmetinin 
Vakfıkebir'de Belediyesi 
tarafından ücretsiz verilme-
sinden büyük bir memnuni-
yet duyduklarını belirterek, 
“Vakfıkebir Belediye Başka-
nımız Muhammet Balta ve 
ekibine teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. 

Vakfıkebir'de faaliyet gösteren ticari araçlar ve 
belirlenen işyerleri devletin yayınladığı genelge 

doğrultusunda düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Çevre Komisyonu 

Başkanı ve AK Parti Trab-
zon Milletvekili Muhammet 
Balta, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla yayımladığı 
kutlama mesajında; rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı 
Ramazan-ı Şerifi büyük bir 
huşu içerisinde idrak ede-
rek, Ramazan Bayramı'na 
kavuşmanın huzur ve 
mutluluğunu bir arada yaşa-
dıklarını belirtti. Bayramların 
yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının pekiştiği, dar-
gınlıkların ve kırgınlıkların 
sona erdiği en müstesna 
günlerden biri olduğunu 
hatırlatan Balta, “Ramazan 
ayının gönlümüzü ve ruhu-
muzu saran manevi atmos-
ferinin ardından Ramazan 
Bayramına kavuşmanın 
tarifsiz mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bayramlarımız içinde 
barındırdıkları kardeşlik ve 
dostluk bağlarıyla asırlar 
boyu milletimizi hep birbiri-
ne kenetlemiş ve gönüller 
arasında birleştirici bir güç 
olmuştur. Bayramlar 

birlikteliğimizi ve kardeşliği-
mizi pekiştirmemiz için en 
önemli vesilelerdir. Dargın-
lıkların sona erdiği, kimse-
sizlerin ve yaşlıların yalnız 
kalmadığı, yardım elinin 
ihtiyaç sahiplerine yürekten 
uzatıldığı ulusça coşku içe-
risinde geçireceğimiz huzur 
dolu bir bayram olmasını 
diliyorum” dedi. Milletvekili 
Balta, sözlerini şöyle 
dürdürdü: “Hepimizin bildiği 
gibi, içinde bulunduğumuz 
süreçte Korona virüs ile 
mücadelemiz kesintisiz 
olarak devam etmektedir. 

Bu günlerde hepimize dü-
şen, hassasiyetle ve karar-
lılıkla tedbirlere ve konunun 
uzmanları tarafından öneri-
len kurallara uymaktır. Kısa 
sürede ve en az hasarla bu 
dönemi atlatmak istiyorsak 
bunları yapmamız gerektiği-
ni bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Bu nedenle 
bayramlarımızın en önemli 
anları olan büyüklerimizi ve 
akrabalarımızı ziyaretleri 
çok arzu etmesek de ertele-
mek zorunda kalacağız. 
Bayram ziyaretlerimizi inşal-
lah bir sonraki bayramda 
yapacağız. Sevdiklerimizin 
bayramını telefonda 
kutlayalım. Bayram sonrası 
Maskemizi takalım ve 
kalabalık alanlarda sosyal 
mesafemizi korumaya 
dikkat edelim. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm Trabzonlu 
hemşerilerimizin mübarek 
Ramazan Bayramını 
kutluyorum. Ramazan 
bayramının milletimize, 
İslam Alemine ve insanlığa 
barış, kardeşlik ve huzur 
getirmesini Cenab-ı Haktan 
niyaz ediyorum.”

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, 
AK PARTi TRABZON MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA, 
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan 
Bayramının tüm İslam âlemine hayırlara vesile 
olmasını dileyerek, “Milletçe milli birlik ve 
beraberlik ruhu içerisinde idrak edeceğimiz bir 
bayram olmasını temenni ediyorum” dedi. 

FINDIK KURDU İLE MÜCADELE ZAMANI

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin, fındık üreticisine 

yapılan uyarıda şu ifadelere yer 
verildi. Kuleyin, Kahverengi 
Kokarca (Halyomorpha halys) 
Zararlısı sürvey çalışması için 
ilçemizde sahil, orta ve yüksek 
kuşak bölgelerde belirlenen 
bahçelere feromon tuzaklar 
asılmıştır. Zararlının görülmesi 
durumunda Müdürlüğümüze 
Bilgi verilmesini önemle 
duyuruyoruz.
FINDIK KURDU (CURCULİO 
NUCUM L.)
Müdürlüğümüzce yapılan 
tespitlere göre; İlçemizde Fındık 
Kurdu Mücadele zamanı; Sahil 
kesimde 12 Mayıs, orta kesimde 
15 Mayıs ve yüksek kesimde ise 
22 Mayıs tarihinden itibaren 
başlanmalıdır. İlaçlamalar sahil, 
orta ve yüksek kesimde bir 
haftalık süre içinde bitirilmeli ve 
ilaçlamada etkinliği artırmak için 
çiftçiler birlikte hareket etmelidir. 
İlaçlamalarda hem fındık kurdu 
ve fındık yeşil kokarcasına etkili 

Bitki Koruma Ürünleri 
kullanılmalıdır. İlaçlama 
esnasında hiçbir şey yenilip 
içilmemeli gözlük, maske, 
eldiven, tulum ve çizme mutlaka 
giyilmelidir. İlaçlama bittikten 
sonra mutlaka bütün vücudumuz 
bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. 
Boş ilaç ambalajları gelişi güzel 
çevreye atılmamalı uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir. 
İlaçlama yapılan bahçelerde 10 
gün süre ile hayvan 
otlatılmamalıdır. Fındık kurdu 
ilaçlaması esnasında arıların su 
içtiği kaynaklara Bitki Koruma 
Ürünleri bulaştırılmaması son 
derece önemlidir. İlaçlamalar 
akşam saatlerinde, arıların uçuş 
yapmadıkları zamanda 
yapılmalıdır. Ayrıca arıcılarımız 
yöredeki mücadele programları 
hakkında Müdürlüğümüzden 
bilgi alarak, mevcut imkanlar 
ölçüsünde arı kovanlarını 
ilaçlama yapılacak alanlardan 

en az 6 km. uzaklaştırmaları 
gerekmektedir dedi.
KAHVERENGİ KOKARCA 
(HALYOMORPHA HALYS)
Müdür Kuleyin, KAHVERENGİ 
KOKARCA (Halyomorpha halys) 
istilacı bir tür böcektir. Bu zararlı; 
yüzlerce konukçu bitki ile 
beslenebilen bu bitkiler 
içerisinde meyveler, sebzeler ve 
süs bitkileri bulunmaktadır. 
Zararlının; Karadeniz bölgesinde 
fasulye, mısır, kivi, turunçgil ve 
fındık bitkilerin de zararı tespit 
edilmiştir. Bu zararlının ileri ki 
yıllarda daha geniş alanlarda 
farklı kültür bitkilerin de zarar 
oluşturacağı tahmin 
edilmektedir. Ülkemize yeni 
bulaşmış olan bu zararlının 
dağılmadan hareketsiz ve toplu 
halde bulunduğu yerlerde (terk 
edilmiş boş ev, ahır, depo vb. 
korunaklı kapalı alanlarda) 
toplanarak imha edilmesi müca-
dele açısından önemidir dedi.

B
ir süre önce Vakfıkebir 
ilçesinde İnşaat 
Mühendisi Anıl Sağlam 

tarafından kurulan ve 
bünyesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan kişilerin 
oluşturduğu sivil bando takımı 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramında 
Vakfıkebir ilçe halkına 
unutulmaz bir bayram gösterisi 
yaşatarak halkın gönlünü 
fethetmişlerdi. Yerel ve Ulusal 
basınında övgülerine mazhar 
olmuşlardı.  Ramazan Bayramı 
etkinlikleri kapsamında ve 4 
gündür sokağa çıkamayan 
halkımıza moral kazandırmak 
amacı ile Vakfıkebir İlçemize 
gelen Büyükşehir Belediyesi 
Bando Takımını karşılayan sivil 
bando takımı üyeleri Büyükşehir 
Bando takımı üyelerinin de 
tebriklerini kazandılar.  

Vakfıkebir Sivil Bando Takımı 
kurucusu Anıl Sağlam, 
“Vakfıkebir sivil bando takımı 
olarak Trabzon Büyükşehir 
Bando Takımını karşıladık ve 
hatıra fotoğrafı çekildik. İlerleyen 
günlerde farklı etkinlikler için 
bizlere yardımcı olacaklarını, 
yapacağımız çalışmalarımıza 
geleceklerini söyleyerek destek 
verdiklerini söyledi.” Büyükşehir 

Belediyesi Bando Takımı Şefi, 
“Sivil Bando Takımını TV de gö-
rüp çok beğendiklerini, bir ilçede 
bu kadar bando çalan insanın 
olmasına şaşırdığını ve ayrıca 
çok sevindiklerini, TV'den beğe-
ni ile izlediklerini dile getirdi. Sivil 
Bando takımının yapacağı bütün 
çalışmalarda ve projelerde 
kendilerine destek sözü verdiler 
ve başarı dileklerini ilettiler.”

BÜYÜKŞEHİR BANDOSUNDAN,
SiViL BANDO'YA KUTLAMA

G
eleceğimiz olan gençle-
rimizi ve çocuklarımızı 
nesillerimizi yetiştirerek 

en kutsal görevi ifa eden 
annelerimizi ve tüm hanımları 

ülkemizin milletimizin en önemli 
manevi değerlerinden olan ak 
saçlı çok kıymetli büyüklerimizi 
hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm 
insanlığı en samimi duygularla 

selamlıyor mübarek Ramazan 
bayramınızı kutluyorum, 
Rabbimizin bize nimeti olan dini 
bayramlardan ramazan 
bayramına kavuşmanın 
mutluluğu yaşıyoruz birlik, 
beraberlik, kardeşlik ruhumuzu 
pekiştirmesi her türlü 
kırgınlıkları unutulması çok 
önemlidir.Yaşadığımız zor 
günleri hep birlikte atlattığımız 
sosyal  mesafe engelini 
aştığımız ve tekrar kucaklaş-
tığımız bayramları yaşamak en 
büyük temennimizdir.
Milletimizin ve İslam aleminin 
Ramazan Bayramını kutlar 
huzur, barış, birlik ve beraberlik 
içerisinde nice bayramlara 
ulaşmayı, Yaşanabilir bir 
Türkiye, Yeniden büyük Türkiye, 
Yeni bir Dünyanın kurulması için 
çalışmayı Yüce Allah'tan dilerim.

BAŞKAN ŞAHiN'iN, RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Gökhan Şahin, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.



K
aza, saat 05.30 
sıralarında, Çarşıbaşı 
ilçesi Yoroz limanı 

mevkisi, Karadeniz Sahil 
Yolu'nda meydana geldi. 
Trabzon'dan Rize yönüne 

giden Şaban Gümüşler 
kontrolündeki 53 ABC 
146 plakalı panelvan 
minibüs, sürücüsünün 
direksiyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu yol 
kenarındaki boş haldeki 
yolcu durağına çarparak 
devrildi. Yoldan geçen 
diğer sürücülerin ihbarı 
üzerine bölgeye 
jandarma, itfaiye ve 

sağlık ekipleri sevk edildi. 
Gelen sağlık ekiplerince 
yapılan kontrolde, sürücü 
Şaban Gümüşler'in hayatını 
kaybettiği belirlendi. Devrilen 
araçtan yaralanan Asiye (62) 
ve Birol Asaf Gümüşler (15), 
sağlık ekiplerinin ilk müdahale-
sinin ardından hastaneye 
kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının 
ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
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ÇARŞIBAŞI'NDA TALiHSiZ KAZA
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen kazada Şaban 
Gümüşler (59) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

ÇiÇEK'TEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

R
ahmet, mağfiret ve 
bereket ayı olan 
Ramazan'ı Şerifin 

sonunda mübarek Ramazan 

bayramına kavuşmuş 
bulunuyoruz. Rabbimizin bize 
nimeti olan dini bayramlar 
birlik, beraberlik, kardeşlik 

ruhumuzu pekiştirmesi, her 
türlü kırgınlıkları unutturması 
bakımından önemlidir. 
Yaşadığımız zor günleri hep 
birlikte atlattığımız sosyal 
mesafe engelini aştığımız ve 
tekrar kucaklaştığımız 
bayramları yaşamak en büyük 
temennimizdir. Milletimizin ve 
İslam aleminin Ramazan 
Bayramını kutlar huzur, barış, 
birlik ve beraberlik içerisinde 
nice bayramlara ulaşmayı, 
yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden 
büyük Türkiye, Yeni bir Dünya-
nın kurulması için çalışmayı 
Yüce Allah'tan dilerim.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

B
u konuda bir mesaj 
yayınlayan 
Yeniden Refah 

Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek, 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi; “15 Mayıs'ın 
bizim için önemi Milli 
Gençlik Vakfı Genel 
Başkanı Adnan 
Demirtürk'ün Şahadetinin 
yıl dönümü oluşudur. O 
güle sevdalı bir başkan, 
O saatleri zafere 
ayarlayan adam, Milli 
Gençlik Vakfı Genel 
Başkanımız, gençliğin 
Mücahid, Şehid ağabeyi, 
büyük dava adamı Adnan 
Demirtürk Başkanımızı 
Şahadetinin 21. Yılında 
hasretle ve rahmetle 
anıyoruz. “Tılsımı 
bozmayın. Tılsım kanlı bir 
kefenle Allah'ın huzuruna 
çıkmaktır.” “Tohum saç, 
bitmezse toprak utansın! 
Hedefe varmayan mızrak 
utansın! Hey gidi Küheylan, 

koşmana bak sen! Çatlarsan, 
doğuran kısrak utansın!”diyen 
Milli Gençliğin merhum ağabeyi 
Adnan Demirtürk yaptığı 
çalışmalarla gençlere ufuk 

açmıştır. Bu vesile ile 
başta bu ülkeyi kurmak 
için canlarını veren aziz 
şehitlerimizi, Milli Görüş 
davasına gönül vermiş ve 
ahrete intihal etmiş 
ağabey, kardeşlerimizi ve 
Milli Görüş davasını 
kuran ve bizlere öğreten 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan hocamızı 
saygıyla anıyor, bütün 
şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet 
diliyorum.” Programa; 
Yeniden Refah Partisi 
Trabzon İl Başkan 
Yardımcısı Yalçın Onur, 
Yeniden Refah Partisi 
Akçaabat İlçe Başkanı 
Barış Sandıkçı, Yeniden 
Refah Partisi Çarşıbaşı 
İlçe Başkanı Gökhan 
Şahin, Yeniden Refah 
Partisi Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Sadettin Çiçek ve ilçe 
Teşkilat Üyeleri, Erbakan Vakfı 
Vakfıkebir Şube Başkanı Ömer 
Faruk Bulut.

UYAN DÜNYA ÜZERİNDEN 
BİR ADNAN DEMİRTÜRK GEÇTİ!
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı ve Erbakan Vakfı Vakfıkebir 
Şubesi, Milli Gençlik Vakfının efsane Başkanı Adnan Demirtürk'ü unutmadı.

BAŞKAN UZUN'DAN ÇiKOLATALI KUTLAMA
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun il kontrol noktasında görev yapan 
Asker, polis ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

B
eşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 
Trabzon/ Giresun İl 

sınırındaki kontrol noktasında 
görevli asker, polis ve sağlık gö-
revlilerinin bayramlarını kutla-

mak için gittiği kontrol nokta-
sında görevlilere tek tek çikolata 
ikram ederek bayramlarını 
kutladı. Başkan Uzun ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada, 
ülkemiz zor zamanlardan 
geçiyor. Bu zorlu günlerimizde 
ülkemiz ve bizler için zor şartlar-
da görev yapan arkadaşlarımıza 
destek olmak için moral ziyare-
tinde bulunmak istedik. Bayram 
gününde ağızlarının tatlanma-
sını arzu ettik.  Çikolata ikram 
etmek için hem de bayramlarını 
kutlamak için geldik dedi.

ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geleneksel Ramazan etkinliklerini düzenleyemeyen 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak mahallelerde ve huzurevi 
yerleşkesinde başlattığı etkinliklerin ardından bugün de çocukları unutmadı.

T
edbirler kapsamında 
Ramazan ayının manevi 
ruhuna uygun etkinlikleri 

sürdürmek isteyen Büyükşehir 
Belediyesi, Başkan Murat 
Zorluoğlu'nun talimatlarıyla 
programlarına devam ediyor. 
Etkinlikler çerçevesinde 
yetiştirme yurdunun Çimenli, 
Bahçecik ve Çamlık yerleşkeleri 
önünde mehter konseri 
düzenlendi. Ayrıca Hacivat-

Karagöz, Nasreddin Hoca ve 
Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk 
gösterileri sergilendi. Özellikle 
maskotları karşılarında gören 
çocuklar doyasıya eğlendi. 
Program sonunda mutlulukları 
yüzlerinden okunan çocuklar, 
kendilerini unutmayan Başkan 
Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.
MURAT AMCALARI HEP 
YANLARINDA
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu, çocukları mutlu 
etmenin her şeyden daha önemli 
olduğunu belirterek, "Malumu-
nuz koronavirüs salgını nedeniy-
le bu yıl birlik beraberliğimizi 
pekiştirecek kapsamlı Ramazan 
etkinlikleri düzenleyemedik. 
Fakat Ramazan ayının manevi 
ruhunu hissettirmek için mahal-
lelerimizde ve huzurevimizde 
başlattığımız etkinliklerimize 
bugün çocuklarımızla devam 
ettik. Yetiştirme yurtlarımızda 
kalan yetim ve öksüz çocuk-
larımız, doyasıya eğlendikleri bir 
gün geçirdi. Çocuklarımızın 
yüzlerinin güldüğünü görmenin 
yaşattığı mutluluk, paha 
biçilemez. Hepsini çok 
seviyorum ve onlara her zaman 
bir telefon kadar yakınım. Murat 
amcaları olarak her koşulda ve 
her zaman yanlarındayım” 
ifadelerini kullandı.

TÜM ACİL ÇAĞRILAR ARTIK 112'YE YAPILACAK
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra 
ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ü
lkemizde tüm acil çağrıları 
tek numara ve tek merkez 
altında birleştirme kararı 

alan İçişleri Bakanlığının 
Trabzon'da yürüttüğü çalışmalar 
tamamlandı.
1 AY İÇERİSİNDE HİZMETE 
AÇILACAK
İçişleri Bakanlığı tarafından 
insanların acil durumlarda 
yaşadıkları panikle acil çağrı 
numaralarını karıştırmalarını 
önlemek, yardım çağrısında 
bulunanlara daha hızlı ve etkin 
yanıt verilmesini sağlamak 
amacıyla hayata geçirilen 112 
Acil Çağrı Merkezi Projesi, 1 ay 
içerisinde hizmet vermeye 
başlayacak.
VATANDAŞLAR 112'Yİ 
ARAYACAK
Proje kapsamında vatandaşlar 
acil durumlarda; 155 Polis 

İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 
Yangın İhbar, 156 Jandarma 
İmdat, 177 Orman Yangın, 112 
Sıhhi İmdat ve 122 AFAD yerine 
sadece 112'yi arayarak yardım 
çağrısında bulunabilecek. 
112'ye gelen yardım çağrıları 
merkez-deki görevliler 

tarafından anında ilgili 
konunun uzmanlarına 
bildirilerek olay yerine ekipler 
sevk edilecek.
BAKAN SOYLU'YA 
TEŞEKKÜR ETTİLER
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, İl Jandarma 
Alay Komutanı Tuğgeneral 
Erhan Demir, İl Emniyet Mü-
dürü Metin Alper, İl Sağlık 
Müdürü Hakan Usta ile ilgili 
daire amirleri Yomra ilçesinde 
yapımı tamamlanan 112 Acil 
Çağrı Merkezi'nde incelemeler-
de bulundu. Vali Ustaoğlu ve 
Başkan Zorluoğlu başta olmak 

üzere yetkililer, tüm ihtiyaca 
cevap verecek şekilde yapılan 
ve son sistem donatılan 112 
Çağrı Merkezi'nin Trabzon'a 
kazandırılması nedeniyle İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'ya 
teşekkür ettiler.
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ZOR GÜNLERİ BİRLİK OLARAK AŞACAĞIZ
Başkan Muhammet Balta 

mesajında şunları söyledi; 
“İyiliklerin, hoşgörü ve yardım-
laşma duygularının yoğunlaş-
tığı, birlik ve beraberliğimizin 
daha da pekiştiği Ramazan-ı 
Şerifin sonunda yeni bir bayra-
ma daha kavuşmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bayramları, 

insanların birbirine yakınlaş-
ması, kardeşlik ve dostluk bağ-
larının canlanması için önemli 
birer fırsat olarak değerlendir-
meliyiz. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgın nedeniyle 
yaşadığımız zor günleri birlik, 
beraberlik ve sabırla aşacağız. 
Yaşadığımız Koronovirüs süreci 

dolayısıyla bu bayram aile 
büyüklerimizle, akrabalarımızla 
ve sevdiklerimizle bir araya 
gelemeyeceğiz. Bunu yerine 
telefonla arayarak bayramlarını 
kutlamalı, onlara sevgimizi ve 
bizim için değerli olduklarını 
hissettirmeliyiz. Yetimleri, 
yaşlıları, şehit ailelerini ve 

komşularımızı unutmayalım. 
Bayram sevincimizi onlarla da 
paylaşalım. Bu mübarek günde 
dargınlıkları ve kırgınlıkları bir 
kenara bırakalım Armağanları-
mızı geçmiş bayramlarda 
evlerden evlere taşıyorduk. Bu 
bayram da gönüllerden 
gönüllere taşıyalım.  Ayrıca 

sıkıntı içinde olan kardeşlerimiz 
ve İslam Coğrafyasındaki 
mazlumlar için de dua etmeyi 
unutmayalım.  Bu duygu ve 
düşüncelerle Ramazan 
Bayramınızı en içten dilekle-
rimle kutluyor, tüm insanlık, 
ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Rabbim; bu zor 
günleri geride bırakarak önü-
müzdeki Kurban Bayramında, 
bizlere birbirimizi kucaklama 
nimetini yeniden nasip eylesin.”  

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK PARTi iLÇE BAŞKANI AHMET UZUN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI!
K Parti Vakfıkebir İlçe ABaşkanı Ahmet Uzun, 

Ramazan Bayramı 
münasebetiyle kutlama 
mesajı yayınladı. Başı 
rahmet, ortası mağfiret, sonu 
ebedi azaptan kurtuluş olan 
Ramazan ayını nihayete 
erdirerek, yeni umutlarla bir 
bayrama daha kavuştuklarını 

ifade eden Uzun “Mübarek 
Ramazan Bayramı'nı 
kutluyoruz.  Bizi bu günlere 
ulaştıran Rabbimize sonsuz 
şükürler olsun. Bayramları-
mız, geleneklerimiz ve göre-
neklerimizi yaşatmamıza 
vesile olan, içinde barındır-
dığı kardeşlik ve dostluk 
bağlarıyla bizleri asırlardır 

birbirimize bağlayan 
birleştirici bir güç olmuştur” 
dedi. İlçe Başkanı Uzun 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Her 
yıl büyük bir coşku ve sevinç 
içerisinde yaşadığı-mız 
Ramazan Bayramı bu sene 
evlerimizde bayram 
ziyaretleri yapmadan 
kutlamak zorunda kaldık. Bu 

alışık olmadığımız 
olağanüstü durumdan dolayı 
üzüntülüyüz. Bu bayramda 
bir yanımız buruk olsa da tüm 
dünyanın ve ülkenin içinde 
bulunduğu bu zorlu süreçte, 
aile büyükleri ve akrabalarla 
yan yana gelemesek de 
gönülden gönle birbirilerine 
bağlı olmanın heyecanı ve 

mutluluğunu yaşıyoruz. 
Gönlümüzce kucaklaşama-
sak da, bayram coşkusunu 
gönüllerimizde yaşayacağız. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
başta tüm İslam Âleminin 
Ramazan Bayramı'nı 
kutluyor, Vakfıkebirli hem-
şerilerime hayırlı ve mutlu 
bayramlar diliyorum” dedi.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Ramazan bayramı dolayısıyla 
yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

MiLLETVEKiLi CORA'DAN RAMAZAN BAYRAM MESAJI
illetimizin ve tüm İslam Mcoğrafyasındaki 

kardeşlerimizin Ramazan 
Bayramı'nı tebrik ediyorum. 
Başı rahmet, ortası mağfiret 
sonu cehennem azabından 
kurtuluş olan bir Ramazan 
ayını daha geride bıraktık.  
Birlik, beraberlik, dayanışma 
ve kaynaşma anlamı taşıyan 
bir bayrama daha ulaşmanın 
sevincini yaşıyoruz. Ancak bu 

bayram Covid-19 salgını 
nedeniyle sevdiklerimiz ile 
çok fazla bir arada 
olamayacağız. Bu bayramı 
evlerimizde, sosyal mesafe 
kurallarına riayet ederek 
geçireceğiz, sevdiklerimizin 
bayramını iletişim araçları ile 
kutlayacağız. Hep birlikte, 
millet olarak çok dikkatli 
davranarak, insanlığı tehdit 
eden bu sinsi düşmana 

kuralları harfiyen yerine 
getirmemiz gereken bir 
dönem yaşıyoruz. Bu süreçte 
devlet olarak tüm imkanları-
mızı seferber ederek 
milletimizin yanındayız.
Milletimizin salgından fazla 
etkilenmemesi ve mağduriyet 
yaşamaması adına çok titiz 
bir çalışma yürüttük.  Sosyal 
Koruma Kalkanı ile ihtiyaç 
sahibi ve çalışan 

vatandaşlarımıza destek 
olduk. İşverenlerin de bu 
süreçten çok fazla 
etkilenmemesi için finansal 
açıdan kolaylıklar sağladık. 
Bu süreçte 10 milyon 
vatandaşımıza yaklaşık 12 
milyar lirayı bulan karşılıksız 
bir kaynak aktardık. Dünya 
ülkelerinin bu süreçteki 
durumlarını da göz önünde 
bulundurduğumuzda bu 

mücadelemizdeki başarımız 
ortadadır. İnşallah bu süreci, 
devlet-millet el ele vererek 
kısa sürede atlatacağız. Bu 
vesile ile tüm hemşerilerimiz, 
milletimiz ve Müslüman 
dünyasının Ramazan 
Bayramı'nı tebrik ediyor, 
Rabbimden birlik, beraberlik, 
kaynaşma ve dayanışma 
içerisinde nice bayramlarda 
buluşmayı diliyorum.

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih CORA, Ramazan Bayram mesajı yayınladı.

GENÇLERİMİZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Muhammet Balta 
mesajında şunları söyledi; 

19 Mayıs, esareti kabul etme-
yen, hürriyetinden vazgeçme-
yen milletimizin varoluş müca-
delesinin ilk adımıdır. Milletimiz, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde bundan 101 yıl 
önce başlattığı bağımsızlık 
mücadelesiyle hür yaşama 
kararlılığını tüm dünyaya ilan 
etmiştir. Samsun'da başlayan 
bağımsızlık mücadelesi dalga 
dalga yurdumuza yayılmış, bu 
kutlu mücadelenin sonunda 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kurulmuştur. Bu önemli günü 

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı olarak kutluyor olma-
mız, gençlerimize verdiğimiz 
değeri göstermektedir. Ülkemi-
zin en büyük güvencesi olan 
gençlerimizin; eğitimli, 
donanım-lı, milli ve manevi 
değerlerimize bağlı bireyler 
olarak yetişmesi en büyük 
arzumuzdur. Sevgili Gençler; 
aziz şehitlerimizin canları 
pahasına savundukları bu vatan 
üzerinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin geleceği, istiklal 
şuuruyla yetişen sizlere emanet 
edildi. Bu değerli emaneti 
yaşatmak, korumak ve gelecek 

kuşaklara aktarmak, en büyük 
görev ve sorumluluğunuzdur. 
Sizlere güveniyor, ülkemizin 
geleceğe taşınması için azimle, 
gayretle ve özveriyle çalışaca-
ğınıza gönülden inanıyorum. 
Değerli Hemşerilerim; Korona-
virüs önlemleri dolayısıyla 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramımızı da ilk kez 
evlerimizde kutlayacağız. 
Normalleşme sürecinin 
başladığı bugünler de sosyal 
mesafe, izolasyon ve hijyen 
kurallarını harfiyen uygulayalım.  
Evlerimizden çıktığımızda 
maske takmak hem kendimizi 

hem de çevremizdeki insanları 
korumak için hayati önem 
taşımaktadır.  Koronavirüs ile 
bu güne kadar devletimizin ve 
bireysel olarak bizlerin verdiği 
mücadelenin boşa gitmemesi 
için lütfen tedbiri elden 
bırakmayalım. Bizlere bu vatanı 
emanet eden başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere istiklalimiz ve bayrağımız 
için canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmetle ve min-
netle anıyorum. Gençlerimizin 
ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramını kutluyorum.”  

KUAFÖR, BERBER VE ARAÇLARDA DENETİM YAPILDI 
oronavirüs ile 

Kmücadele tedbirleri 
kapsamında İçişleri 

Bakanlığı genelgesi ile 
faaliyetlerine tekrar başlayan 
berber, kuaför ve güzellik 
salonlarının yanı sıra yolcu 

taşıyan taksi, minibüs ve 
hususi araçlarda İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Zabıta ve Toplum 
Sağlığı Merkezi ekipleri 
tarafından denetlendi. Berber 
ve kuaför esnafını denetleyen 
ekipler, bu süreçte uyulması 

gereken kurallarla ilgili esnafı 
bilgilendirdi. Denetimlerde 
işyerlerinin temizliği, 
dezenfektan ya da 
kolonyaların bulundurulması, 
maske takılması, sosyal 
mesafeye uyulması, randevu 

usulü çalışılması, tek 
kullanımlık havluların tercih 
edilmesi gibi konularla ilgili 
esnafa açıklamalarda 
bulunuldu. Yolcu taşıyan taksi 
ve Minibüslerde ayrıca hususi 
araçlarda denetlemeler 

gerçekleştirilirken, yolcu 
sayısı ve maske kullanımı gibi 
kurallar kontrol edildi. Bu 
süreçte çalışma esaslarına 
uyulması gerektiği konusunda 
uyarılar yapıldı. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürü Merthan 

Çelikdağ'ın da katıldığı 
denetimlerde Toplum Sağlığı 
Merkezi personeli Ali Yavuz, 
Zabıta Erol Ulusoy ve Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı temsilcisi Adem Fil 
de denetimlere katıldılar.  

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Belediye Zabıta ekipleri ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve araçlarda denetim yaptı.
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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
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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

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu
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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

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

KADİR GECESİ'NE ÖZEL
CANLI YAYIN PROGRAMI DÜZENLENDİ

FINDIK KURDU İLE MÜCADELE ZAMANI

BÜYÜKŞEHİR BANDOSUNDAN,
SiViL BANDO'YA KUTLAMA

VAKFIKEBiR POLiS MERKEZi
AMİRLİĞİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

19 MAYIS COŞKUSU GÖNÜLLERİ FETHETTİ DEZENFEKTE EDEREK
DENETLEYECEĞİZ

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

> Abdulkadir Aynaci 4'de

> Sadık Aydın 5'de

> Sadık Aydın 5'de

> Sadık Aydın 5'de

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

Vakfıkebir İlçesinde kurulan Sivil Bando Takımı 
ilçede yaptığı gösteriler ile halkın gönlünü fethetti. 

Vakfıkebir Belediyesi tarafından Koronavirüs 
ile mücadele kapsamında Vakfıkebir'de faaliyet 
gösteren ticari araçlar ve belirlenen işyerleri 
devletin yayınladığı genelge doğrultusunda 
düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin, fındık üreticilerini uyararak fındık kurdu 
ile mücadele zamanının başladığını belirtti.

Trabzon il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkla-
maya göre; alınan karar neticesinde karakollara 
şehitlerin isimlerinin verildiği belirtildi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, Kadir Gecesi münasebetiyle 
geceye özel canlı yayın programı düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, 
Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında 
geldikleri Vakfıkebir İlçesinde yeni kurulan Sivil 
Bando takımı üyeleri tarafından karşılandılar. 

> Vedat Furuncu 3'de


