
YIL : 16           SAYI: 806

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 0.50 TL  (K.D.V. DAHİL)

BüyüklimanBüyükliman
Postası

09
AĞUSTOS

2019 CUMA

kebir
BETON

“KALİTEDE ÖNCÜ”

G
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV Bölgemizde 
İlk ve Tek 

“Milli Akaryakıtımız”
TÜRKİYE PETROLLERİ

Türkiye 
Petrolleri...
Üretimden 
dağıtıma

bizim 
akaryakıtımız.

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

C
V V

Y T KURT S GORT

Tel : 0462 841 62 61     Faks : 0462 841 63 61     Cep: 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Caddesi Esen Sok. No: 1 Kat :2  Vakfıkebir / TRABZON
e-mail : info@cksigorta.com                         web : www.cksigorta.com

ACENTELİĞİ

Terminal Karşısı  Tel : (0 462) 871 76 60  B E Ş İ K D Ü Z Ü

TOKULLARVAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Vakfıkebir’in İncisi

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

iHALEYE ÇIKIYOR

GAZiYE MADALYASI VE BERATI TESLiM EDiLDi

BAŞKAN ÇOBANOĞLU'NDAN 
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ KRİTİK UYARI!

> Sadık AYDIN 2'de

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

OSB'DE BAŞLIYOR ARSA TAHSiSi 

> Ahmet KAMBUROĞLU

Kıbrıs Barış Harekâtı 
Gazilerimizden 

Mustafa Furuncu'ya 
ait “Kıbrıs Barış 

Harekâtı Milli 
Mücadele Madalyası 

ve Beratı” eşi 
Keziban Furuncu'ya 

teslim edildi.

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler 
O d a s ı  B a ş k a n ı  İ s m a i l  H a k k ı 
Çobanoğlu, Kurban Bayramı tatili 
için yola çıkacak ve fındık dolayısı ile 
memleketine gelen sürücülere uyarı-
larda bulunarak, "Trafik işaretlerine 
uyulmalı, yolun uzunluğuna göre 
kısa molalar vererek dinlenilmeli ve 
aşırı hız yapılmamalı" dedi.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
TOKİ aracılığıyla 
Vakfıkebir Yalıköy 
Mahallesine sahilinde 
yapılacak olan Ekmek 
Temalı Millet Bahçesi 
Projesinin ihalesi 10 Eylül 
2019 tarihinde yapılacak. 

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı Trabzon 

Valisi İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığında, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 

Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir OSB Müdürü 

Duygu Sağlam ve Müteşebbis Heyet Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

oplantıda arsa tahsisi ile ilgili şartlar 

Tbelirlendi. Bir hafta içerisinde 
Vakfıkebir Organize Sanayi 

Bölgesi'nde arsa tahsislerine başlanılacak. 
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, “İlçemizde yaklaşık 
olarak 20 yıldır büyük bir hasretle bekle-
nen, yüzlerce vatandaşımıza iş ve aş kapı-
sı olacak olan Organize Sanayi Bölgemiz'-

de bacalar tütmeye hazırlanıyor. Yüce 
Allah nasip ederse bir hafta içerisinde arsa 
tahsislerine başlayacağız. Organize 
Sanayi Bölgemizin faaliyete geçebilmesi 
için TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz Muhammet 
Balta ile birlikte çok büyük bir gayret gös-
terdik, emek verdik. Bugün geldiğimiz nok-
tadan büyük mutluluk duyuyoruz. İlimize, 
Büyükliman Yöremize ve Vakfıkebir'imize 

hayırlı uğurlu olsun. Böyle önemli bir yatırı-
mın ilçemize gelmesini sağlayan, Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, geçmişten günü-
müze emek veren tüm Bakanlarımıza, Vali-
lerimize, Milletvekillerimize, Kaymakam-
larımıza, Belediye Başkanlarımıza, siya-
setçilerimize ve katkısı olan herkese şah-
sım ve ilçem adına bir kez daha teşekkür 
ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

> Vedat FURUNCU 2'de

> Sadık AYDIN 2'de



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................1.000 TL
1/4 Reklam................................500 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Kuruluşu: 5 Mart 2004

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

0533 495 07 20e-mail: vedfux@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Tarih : 09.08.2019
Sayı : 806

Büyükliman
Postası HABER2 09.08.2019

Ahmet KAMBUROĞLU

TOKİ'nin resmi internet sitesinde 
yapılan açıklamada; “Trabzon ili 

Vakfıkebir İlçesi Millet Bahçesi, 
Millet Bahçesine ait sosyal 
donatılar inşaatları ve altyapı 
çalışmalarının ihalesi 10 Eylül 2019 
tarihinde yapılacaktır” denildi.Konu 
ile ilgili olarak bir açıklama yapan 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, “İlçemize çok önemli bir 
yatırım daha kazandırıyoruz. 
Yalıköy Mahallemiz Sahiline 
yaklaşık olarak 35 bin metrekarelik 
bir alana, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız tarafından yapılacak 
olan Ekmek Temalı Millet 
Bahçemizin ihalesi 10 Eylül 2019 
tarihinde yapılacaktır. İlçemize 

hayırlı olsun. Bu önemli yatırımın 
Vakfıkebir'imize gelmesini sağlayan 
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Sayın Murat Kurum'a, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 

Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz Sayın 
Adnan Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na ve Sayın Salih 
Cora'ya şahsım ve ilçe halkımız 
adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KURBAN BAYRAMI”
Bir bayram daha geldi çattı…
Zaman öyle akıp gidiyor ki, ömrümüzde 
dakika ve saniyeler gibi…
Pazar günü Kurban Bayramı…
Pazar günü başlayıp, Çarşamba günü 
sona erecek…
Kurban Bayramı; akraba, komşu ve 
muhtaçlara bölüşülme günüdür.
Şimdiden bütün İslam aleminin Kurban 
Bayramını kutlar, sağlık, esenlikler 
dilerim…
*******************
Geçen yıl Vakfıkebir'e kazandırılan bir 
proje vardı…
Bu proje Vakfıkebir'e yapılan plaj idi…
Geçen yıl yapımı tamamlanan plajda, bir 
görevli dahi yok…
Acaba plaj ne zaman açılacak?
Plaj halka açık ama plajda ne görevli var 
nede kamera…
İnsanlar oraya gidiyor, güvenlik yok…
Bir boğulma vakasında cankurtaran yok…
Bir görevli olmayan yerde her şey 
kırılabilir. Doğru düzgün 
kullanılmayabilir…
Plajda görevli ve güvenlik olmak zorunda 
hele de Belediye'ye bağlı ise…
Geçen yıl buraya bir dünya para harcandı, 
bu paranın karşılığı bu olmaması 
gerekliydi…
Bir başlangıç yapılıp, halkın hizmetine 
sunulması gerekirdi…
Geçen yıl plajın yapımı sürerken, buranın 
işletmesini kimin yapacağını sormuştum…
Plajın işletmesini hiç kimseye 
verilmeyeceği, belediye tarafından 
işletileceği söylenmişti…
Halen daha işletme olarak açılmış değil. 
Ne belediye işletiyor nede bir başkası…
Geçenlerde bir arkadaş, Beşikdüzü'nden 
bayanların geldiğini, plajın ortasında 
gözleme yapıp sattıklarını söyledi…
Acaba bundan birilerinin haberi var mı?
Karadeniz'de yaz sezonu biraz geç 
başlıyor. Deniz sezonu da bitmek üzere…
Haziran veya Temmuz ayında başlanması 
gerekirken, bu saatten sonra bir şeyler 
yapılmasına gerek yok diye 
düşünüyorum…
Zaman kalmadı, yaz bitti, deniz sezonu da 
kapanmak üzere…
İnsanlara suç buluyoruz. Doğru buluyoruz, 
nedeni; insanlar burayı doğru düzgün 
kullanmadıkları için…
Biz ne yapıyoruz; insanların doğru düzgün 
kullanması için gerekli tedbirleri aldık mı?
İnsanların ihtiyaçlarını görebiliyor muyuz? 
Plajın üzerinde bulunan yürüyüş ve 
bisiklet yolunda çekirdek yiyor insanlar, 
plajın su fıskiyelerini kırıyor, tuvaletleri 
kullanılamaz hale getiriyor…
Bunlar insanlık dışı, bunları vatandaş 
olarak hiçbir zaman kabul etmiyoruz. 
Bunları yapanlar, eğer kendi evlerinde de 
böyle yapıyorlarsa, diyecek bir şey yok…
*********************
Pazar günü Kurban Bayramı, şimdi ise 
dışarıdan birçok kişi memleketine 
gelecek…
Bu insanlar plaja gidecek, altgeçitleri 
kullanacak…
Nasıl bir manzara ile karşılaşacaklar…
İnsanlar tarafından doğru düzgün 
kullanılmayan bir plaj ve her şeyin 
bulunduğu altgeçitler…
Altgeçitlerimizde ışıklandırma yok, 
kokudan içeriye girilmiyor ve bunun gibi 
birçok şey…
Şey işte…
Vatandaşlık görevleri arasında koruyup 
kollamak var…
Ne kadar koruyoruz, ne kadar kolluyoruz?
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rabzon Valisi Sayın İsmail TUstaoğlu tarafından 
gerçekleştirilen “Kıbrıs Barış 
Harekâtı Milli Mücadele 
Madalyası ve Beratı” Tevcih 
törenine rahatsızlığı nedeniyle 
katılamayan Keziban Furuncu, 
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
tarafından Yalıköy 
Mahallesindeki evinde ziyaret 
edilerek eşinin Madalyası ve 
Beratı kendisine takdim edildi. 
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
“Gazilerimiz, şanlı tarihimizin 
ebedi kahramanları, destansı 
tarihimizin уaşaуan abideleri, 
milletimizin bağımsız olma 
şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve 
Türk vatanseverliğinin, Türk 
kahramanlığının, Türk 
fedakârlığının ölümsüz 
destanlarıdır. Bu vesile ile vefat 

eden gazimiz Mustafa 
Furuncu'nun eşi Keziban 
Furuncu hanımefendi, Trabzon 
da sayın valimizin yapmış olduğu 
törene rahatsızlığı nedeni ile 
katılamamış ve bizlerde kendisini 
evinde ziyaret ederek merhum 
gazimizin madalya ve beratını 
kendisine takdim ettik. 
Gazilerimizin ve şehitlerimizin 
emanetlerine sahip çıkarak 
onların her ihtiyaçları ve 
sorunlarını çözme noktasında 
her zaman yanlarındayız. Onlara 
sahip çıkmak bizlere düşen en 
kutsal görevdir“ dedi. 2015 
yılında vefat eden gazimiz 
Mustafa Furuncu'nun eşi 
Keziban Furuncu hüzün ve 
sevinci bir arada yaşadı. Eşiyle 
her zaman gurur duyduğunu, 
hatırasını yaşatacağını ve 
torunlarına en büyük miras 
olarak bırakacağını söyledi.

BAŞKAN

ÇOBANOĞLU'NDAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ KRİTİK UYARI!

Ekmek Temalı Millet Bahçesi 

GAZiYE MADALYASI VE BERATI TESLiM EDiLDi

 Gazi Mustafa Furuncu

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 

İsmail Hakkı Çobanoğlu, Kurban 
Bayramı tatili için yola çıkacak ve 
fındık hasadı için yola çıkan ayrıca 
yurt dışından memleket ziyaretine 
gelen gurbetçi sürücülere 
uyarılarda bulundu. Vakfıkebir 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
Kurban Bayramı tatili için yola 
çıkacak sürücülere ve gurbetçi 
vatandaşlarımıza uyarılarda 
bulunarak, "Trafik işaretlerine 

uyulmalı, yolun uzunluğuna göre 
kısa molalar vererek dinlenilmeli ve 
aşırı hız yapılmamalı" dedi. Başkan 
Çobanoğlu, bayram tatili dolayısıyla 
yollarda yoğunluk olacağını ve bu 
dönemlerde trafik kazalarının 
arttığını söyledi. Aşırı hız 
yapılmamasının önemine işaret 
eden Çobanoğlu, araçların hızı 
arttıkça sürücülerin görüş 
mesafesinin daraldığını dile 
getirdi.Başkan Çobanoğlu, tatile 
çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları 
gerektiğini ifade ederek, "Trafik 
işaretlerine uyulmalı, yolun 
uzunluğuna göre kısa molalar 
vererek dinlenilmeli ve aşırı hız 
yapılmamalı." ifadesini 
kullandı."Yağışlı günlerde zemine 
dikkat edilmeli" Yolların belirli 
kesimlerinde Elektronik Denetleme 
Sistemi olduğunu anımsatan 
Çobanoğlu, söz konusu 
uygulamanın kurallara uyulması 
açısından yararlı olduğunu kaydetti. 
Başkan Çobanoğlu, "Sürücülerin 
hız sınırına, yollarda çalışma 
yapılan yerlere ve özellikle yağışlı 
günlerde zeminin durumuna dikkat 
etmeleri gerekiyor." diye konuştu.  
Sürücülere seyir halindeyken 

telefon ve radyo gibi cihazlarla 
ilgilenmemeleri uyarısında bulunan 
Çobanoğlu, bu tür araçların dikkati 
dağıtarak kazaya yol açtığını 
söyledi."Kazaların çoğunluğu 
hızdan kaynaklı" Gelişmiş ülkelerde 
trafik cezalarının caydırıcı olduğunu 
anlatan Çobanoğlu, "Biz ise 'Ceza 
yazarlarsa öderiz' deyip geçiyoruz. 
Kazaların çoğunluğu hızdan 

kaynaklı. Eğer bunu kontrol altına 
alabilirsek, kuralları ihlal etmezsek 
başarılı bir seyahat gerçekleştiririz." 
dedi.  Çobanoğlu, trafik kazalarında 
sürücü kusurunun yüzde 90'lar 
düzeyinde olduğunu ifade ederek, 
şehirlerarası otobüs şoförlerinin 
uykusuz yola çıkmamaları 
gerektiğini söyleyerek, tüm yola 
çıkacak şoförlerin araç bakımlarını 
muhakkak yapmaları konusunda 
uyararak hayırlı yolculuklar diledi.Çobanoğlu; Trafik 

işaretlerine uyulmalı, 
yolun uzunluğuna göre 

kısa molalar vererek 
dinlenilmelidir.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal yaptığı 

açıklamada, Bayram günleri 
sevinç ve coşkunun zirvede 
olduğu vakitlerdir. Kurban 
Bayramı da Hicrî ikinci asırdan 
itibaren Allah'ın emrine itaat 
ederek, fedakarlık bilinciyle 
Allah adına boğazlanan 
kurbanların yine O'nun adına 
akraba, komşu ve muhtaçlarla 
bölüşüldüğü gündür, mâlî 
ibadet imkanına kavuşmanın 
neşesini ve mutluluğunu 
yaşama günüdür. O nedenle 
Allah Resûlü (sav), sevince ve 
eğlenceye tahsis edilen bu 
günler için yeme ve içme 
günleri nitelemesinde 
bulunmuş, oruç tutmayı 
yasaklamıştır. Bayramların en 
önemli özelliği, toplumun bütün 
katmanlarında karşılık 
bulmasıdır. Kurban etleri dahil 
bayram etkinliklerinin, ana baba 

başta olmak üzere komşu, 
akraba, muhtaçlar, çalışma 
arkadaşları ve işçilerle 
bölüşülmesi bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. Herkese 
ihtiyacı olanı vermek İslâm'ın 
öngördüğü duruştur. İlgi de, 
istisnasız herkesin muhtaç 
olduğu şeydir. Bayramlar da 
bunun için en önemli vesiledir. 
Hasta ziyareti, sıla-i rahim, 
infak, kurban gibi ödevlerin 
hepsinde, ilgi ve duyarlılığın 
dolayısıyla insan saygınlığının 
canlı tutulması esas alınmıştır. 
Meşru kılındığı günden itibaren 
kurbanlarda sembolleşen 
paylaşma kültürü ile de 
amaçlanan budur. Her biri, 
insanın bir yönünü tamamlama 
amacı taşıyan ibadetler, insanı 
tekâmül süreciyle eğitir. O 
nedenle ibadetler gibi 
kurbanlıklar da bütün 
kusurlardan arındırılarak Allah'a 

adanmışlığı göstermeli, 
fedakarlıkta sınır 
tanınmayacağını ispat etmelidir. 
Anlamsız et-kilo-para 
tartışmalarına girilmemeli, 
bıçak Allah adına çekilmeli, 
ibadet bilincinden nasibini 
almayan ve kelle hesabına 
dayanan kasap anlayışına pirim 
verilmemelidir. Kurban, 
sahibinin sevgisini en iyi şekilde 
beslemeli, içtimai hayatı 
güzelleştirmelidir. Bu kazanım 
bir duruşa dönüşerek 
mütemadiyen Allah'a yönelik 
fedakarlık duygusunu, 
insanlara yönelik yardımlaşma, 
dayanışma ve ihsanla muamele 
eğilimini geliştirmelidir. Tevhidin 
sembolü, toplumsal vahdetin 
vesilesi olan kurbanlıklarımızın 
ilâhi rızaya vesile olacağı göz 
ardı edilmemelidir. Hayatın 
tamamı ibadet ekseninde 
tasarlanmalı, hayatın her 

alanına estetik hakim 
kılınmalıdır. Bu yaşam tarzı 
dünya milletlerine örnek 
olmalı, cesaret vermelidir. 
Manen terakkiye hız 
kazandırmalı, geleceğe ışık 
tutmalı ve umut vermelidir. 
İçinde bulunduğumuz anın 
telafisi olmadığını, ölümün 
her an mukadder olduğunu, 
ihtimal dahilinde bulundur-
malıyız. Kurban Bayramının 
bütün kardeşlerimize, İlçemize, 
ülkemize, milletimize, soydaş 
ve dindaşlarımıza mübarek 
olmasını, kurbanlarımızın ve 
diğer ibadetlerimizin bizleri 
Allah Teâlâ'ya yaklaştırmasını, 
toplumun diğer fertleriyle 
kardeşlik esasında 
birleştirmesini, dünya 
üzerinde,çıkar çatışmaları 
nedeniyle mağdur edilmiş, 
müstemleke haline getirilmiş 
millet ve toplulukların 

kurtuluşuna, akıtılan masum 
kanının durdurulmasına, 
yerkürede yanmakta olan kin, 
öfke, intikam ve ihtiras ateşinin 
sönmesine, ülke sathında, sınır 
boylarında ve memleketimizin 
dışında ülkemizin itibarı, 
dinimizin ve devletimizin 
bekası, bayrağımızın 
dalgalanması, milletimizin 
iyilikte öncü olmasını, 
kardeşliğimizin pekişmesine 
vesile olmasını, yeniden 
bayramlara kavuşmayı Cenâb-ı 
Mevlâ'dan niyaz ediyorum.  
Mevlâ'mız, ülkemize kasteden 

düşmanlara ve onlarla işbirliği 
yapan hainlere fırsat vermesin. 
Tuzaklarını başlarına tebdil 
eylesin. Onları dünya ve ahiret 
huzurundan mahrum bıraksın. 
Yedi düvele karşı verilen çetin 
mücadelede güvenlik 
güçlerimizi muzaffer eylesin. Bir 
vesile Mevlâ'mız, şehitlerimize, 
ebediyete irtihâl eden gazileri-
mize, vatan için mukaddesât 
için değer üretenlere, değerlere 
sahip çıkanlara ve geçmişle-
rimize rahmet eylesin, hayatta 
olanlara sağlık afiyet ihsân 
eylesin dedi.

MÜFTÜ KÖKSAL, “KURBAN BAYRAMININ
ÖNEMİ ve MAHİYETİ”

Alınan Coğrafi İşaretle 
Vakfıkebir Ekmeği'nin 

belirlenen standartlarına göre 
yapılan denetimler sonucunda 
oluşturulan tutanaklar Türk 
Paten Kurumuna 
gönderilecek. Türkiye 

genelinde Vakfıkebir ekmeği 
satan bütün fırınlar denetle-
nerek Vakfıkebir ekmeği 
standartlarına uygunluğu 
kontrol edilecek. Uygun 
olmayanlar hakkında tutanak 
tutularak satışı engellenecek. 

VAKFIKEBİR EKMEĞİ İÇİN DENETİM
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
Coğra İşareti alınan Vakfıkebir 
Ekmeği ile ilgili ilçe içerisinde ve 
ilçe dışında denetimler yapılıyor. 
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T.C. 
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/29 SATIŞ   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon, Vakfıkebir Tarlacık mah. Çaklı Mevkii, 147 Ada, 5 Parsel, Satışa konu 
taşınmaz tapuda fındık bahçesi ve tarla olarak kayıtlıdır. Parsel üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. 
%20-25 meyillidir. Erozyon tehlikesi yoktur. Yol, su ve elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi  : Tarlacık Mah. Çaklı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 12.896,61 m2  
Kıymeti  : 481.302,23 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon Vakfıkebir Tarlacık Mah. Çaklı Mevkii 148 Ada, 3 Parsel, Satışa konu 
taşınmaz tapuda bir katlı ahşap ev ve fındık bahçesi ve tarla olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. %20-25 meyillidir. Yol, su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konut 
yapımına uygun arazidir. Parselin değeri 277.502,41TL olarak hesaplanmıştır. Parsel üzerinde 3 adet 
yapı bulunmaktadır. 1.YAPI: Bodrum kat ve zemin kattan oluşan yapının dışı boyalı çinko ile örtülü 
çatısı bulunmaktadır. Bodrum kat 35 m²'lik, zemin kat ise 85m²'lik alana sahip mesken olarak 
kullanılmaktadır Bu yapının değeri 76.440,00TL olarak hesaplanmıştır. 2.YAPI: Serender olarak 
adlandırılan ve depolama amaçlı kullanılan yapı 15m²'lik alana sahiptir. Bu yapının değeri 
6195,00TL'dir. 3.YAPI: Yaklaşık 20m²'lik alana sahip briket tuğla ile örülü üstü tahta ile çevrili çatısı 
bulanan depolama amaçlı yapıdır. Bu yapının değeri 4.400,00TL olarak hesaplanmıştır. Parselin tüm 
yapı ve arazilerle ile birlikte toplam değeri 364.537,41TL'dir.
Adresi  : Tarlacık Mah. Çaklı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 7.892,56 m2  
Kıymeti  : 364.537,41 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/09/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları: 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Mesut YAKUTA
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sadık AYDIN
Büyükliman 

Mahallesi Muhtarı

Kurban Bayramınızı
en iyi dileklerimle 

kutlar, sağlık, 
mutluluk ve huzurlu bir 

yaşam dilerim.

HATİCE İLE OĞUZHAN DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Vakfıkebir İlçesi Düzlük 
Mahallesinden ilçede 

esnaflık yapan Arda Sigorta 
Vakfıkebir Şubesi sahibi Cemal 
Karanis ve Hülya Karanis'in 
kızları, Ayrıca Ali Karanis'in 
torunu Elif ile yine Vakfıkebir 
İlçesi Karatepe Mahallesinden 
emekli Astsubay Ahmet Genç 
ve Emine Genç'in oğlu Burak 
evlilik yolunda ilk adımı atarak 
nişanlandılar. Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesinde 
bulunan Çınar Altı Restorantta 
yapılan nişan törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Nişan 
törenine katılan davetliler genç 
çiftlerin mutluluklarına tanık 
oldular. Bizlerde Elif ile 

Burak'ın evlilik yolunda atmış 
oldukları bu güzel adımın 

kendilerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz.  

ELiF iLE BURAK NiŞANLANDILAR

Vakfıkebir İlçesinin sevilen, 
sayılan değerli 

simalarından Vakfıkebir 
Kaymakamlık personellerinden 
Fevzi Çalışkan ve Güller 
Çalışkan'ın Uzman Çavuş olan 
oğulları ile Giresun İli Eynesil 
İlçesinden Halime ve Mehmet 
Kurtal'ın kızları Hatice dünya 
evine girdiler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ve 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Mutlu 

beraberliklerini evlilikle 
noktalayan Hatice ile 
Oğuzhan'ın bu evliliklerinin 
kendilerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

KUTLAMA

Kurban Bayramınızı
en iyi dileklerimizle 

kutlar, sağlık, 
mutluluk ve huzurlu bir 

yaşam dileriz.

Pasta Dünyasý

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 17/B 
Tel : 0 462 851 6 666    VAKFIKEBİR

      modapastadünyası

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sadettin ÇİÇEK
Yeniden Refah Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanı

Bayramınızı ailenizle, akrabalarınızla, komşularınızla 

huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

En sevinçli günlerimizden olan 

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

Gökhan ŞAHİN
Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı

Bayramınızı ailenizle, akrabalarınızla, komşularınızla 

huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

En sevinçli günlerimizden olan 

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

İlyas BAHADIR
Çamlık Mahallesi

Muhtarı

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...
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Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Bismillahirrahmanirrahim
Yüce Allah'ın merhamet ve büyüklüğünün 
eseri olan varlık âlemi,  insanın 
istifadesine verilmiştir. İlâhî kudret, 
varlık âleminde gayri irâdî olarak beliren 
teslimiyetin, insan nevinde coşkun bir 
iradeyle ortaya çıkmasını takdir etmiştir. 
Kulluğun esasını oluşturan bu anlayış 
Yaratan'a sevgi temelinde bağlanmayı ve 
O'na yakınlaşmaya gerektirir. Zira Yüce 
Allah kullarına yakın olduğunu beyan 
buyurmuş, kulların da mevcut bütün 
imkanları O'nun sevgisi kazanmak için 
feda ederek kendisine yakınlaşmaları 
gerektiğini emretmiştir.
 Halifelikle görevlendirilen insanın 
ilk günden beri, Allah'a yakınlaşmak için 
onun adını anarak evsâfı belirlenen 
hayvanları boğazlama zorunluluğu, ilâhî 
dinlerin simgesel adetlerinden 
birisidir.(1) Diğer ibadetler gibi sadâkat, 
teslimiyet, samimiyet ve fedakarlık 
gerektiren kurban kesme ameliyesi, 
Kurban Bayramının en önemli işidir.(2) 
Bu nedenle gerekli şart ve imkan 
bulunduğu halde kurban ibadetini yerine 
getirmemek, samimiyetsizlik olarak 
değerlendirilmiştir.(3) Allah katında 
değer kazanan asıl unsur, işlerin yapılış 
maksadıdır. Şekle bağlanıp kalmak ise en 
büyük gösteriş nedeni ve ahirette hüsran 
sebebidir. Mühim olan kurbanı 
boğazlama, namazı kılma, zekatı verme, 
hacca gitme, hastayı ziyaret etme, 
yetime, öksüze ilgi gösterme... işinin 
Allah'a samimiyetle bağlılık esasına 
dayandırılmış olmasıdır. Namaz ve her 
türlü ibadet, yaşamın muktedir ve cazip 
alanları, ölümün de bizzat kendisi, ortağı 
olmayan âlemlerin Rabb'ine 
adanmadıkça mal ve evlat, ibadet ve işler 
ıstırap sebebi, dünya ve ahiret de acı 
çekme yeri olur. (4)
 Yüce Allah'ın, insana yakın 
olduğu, insanın da Allah'a yakınlaşarak 
O'nun dostluğunu kazanması gerektiği 
hususu, Kur'an'ın eşsiz üslûbuyla dile 
getirilmektedir.(5) İnsanoğlunun görevi, 
tasarrufunda bulunan bütün imkanları 
Allah'a yakınlaşmaya aracı kılmaktır. O 
halde Allah'a yakınlık kazanmak için 
mevcut imkanların hepsi kurbandır, 
kurbanlıktır. Beden ve zihin, söylem ve 
eylem, duygu dünyası, nesil, mal, 
zaman... Allah yolunda kurban 
edilmelidir.
 Aslında kurban, bütün sevgilileri 
en sevgiliye feda etmektir; babayı, 
çocukları, kardeşleri eşleri, akrabayı, 
binbir güçlükle kazanılan mal, 
kesatından korkulan ticaret, hoşnut 
olunan meskenler, mülkün esas sahibine 
adanarak dostluk talebinde bulunmaktır. 
Allah'a iman ve küfür ehline muhabbet 
beslememe esasına bağlanan dostluk, 
Allah'ı sevmeyen ve inkarı imana tercih 
eden ve onu yaşam tarzına dönüştüren 
böylece asıl dosta sırt çeviren kimseleri 
baba kardeş de olsa sevgiden mahrum 

bırakmayı gerektirir.
 İkram ettiği nimetlerden dolayı 
Allah'a müteşekkir olmayı ve minnet 
duymayı ifade eden zekât ve kurban gibi 
ibadetler doğrudan; namaz, oruç gibi 
ibadetler dolaylı olarak, sonuçları 
itibariyle topluma yönelir, haramı 
mubah saymaya ve kan dökmeye böylece 
toplumları helake sürükleyen cimrilik 
hastalığından koruduğu gibi temel insani 
ihtiyaçların giderilmesiyle ortaya çıkan 
kaynaşma, kitleleri bedbinlikten kurtarır, 
geleceğe dair umutlarını yeşertir, 
toplumsal huzura katkı sağlar.(6)
 Aziz milletimizin ihtiyaç 
sahiplerini gözetmesi ve gönül birliği 
yaptığımız dünya üzerindeki 
Müslümanların ihtiyaçlarına duyarlı 
davranması; gönülleri birbirine 
bağlayan, aralarında sevgiyi merhameti, 
ülfeti yaratan Allah Teâlâ'yı sevmesinin 
ifadesi ve sonucudur. Müslümanlar 
arasındaki kardeşlik ahlakı ve 
hukukunun gereği, imanın tezahürüyle 
ortaya çıkan bu meziyetlerin, kardeşler 
arasında yayılmasına vesile olmak da 
fedakarlık isteyen bir ödev olduğundan 
Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı işbirliğiyle yurt içi ve 
yurtdışında fakr-u zarureti yaşayan 
mağdur kesimlere, vekaletini aldığı 
kardeşlerimizin kurbanını ulaştırarak bu 
hususta önemli bir vazifeyi yerine 
getirmekte, hamiyetperver milletimizin 
de sevgisini dünya coğrafyasına 
ulaştırmaktadır. O toplulukları 
misyonerlik faaliyetleriyle 
sömürgeleştiren, onurlarını ve 
zenginliklerini çalan, medeniyetlerini kan 
ve gözyaşı üzerine kuran haçlı güçlerinin 
hareket alanını daraltmakta, mağdur 
toplumlara umut olmakta, onların hayır 
duasını almakta, İslâm ümmetine örnek 
ve önder olmaktadır.
 Kurban Bayramının ülkemize 
milletimize, bütün dünya 
Müslümanlarına hayırlar getirmesini, 
insanlığın kurtuluşuna, dünyanın kin ve 
nefretten arınmasına, birlikte yaşama 
hukukunun benimsenmesine vesile 
olmasını, ibadet kastımızın Yüce Allah'ın 
indinde kabul görmesini, memleketimizi 
ve milletimizi farklı yöntemlerle kıskaca 
almak ve darboğaza sürüklemek isteyen 
şer güçlere ve hainlere fırsat 
vermemesini, aziz milletimizin her daim 
umut ve beklenen olmasını, dualarla yâd 
edilmesiniYüce Mevlâ'dan niyâz ederim.
Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Dualarda buluşmak dileğiyle...

 (1)  3/Maide, 27; 22/Hac, 34
(2) Tirmizi, Edahi, 1
(3) İbn Mace, Edahi, 2
(4) 6/Enam, 162; 34/Sebe, 37; 22/Hac, 
37; Buhari, Bedu'l-Vahy, 1;Mecmeu'z-
Zevaid, I, 61
(5) 50/Kaf, 16; 2/Bakara, 186; 
40/Mümin, 60; 8/Enfal, 24
(6) 47/Muhammed, 38; Müslim, Birr, 56

KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ

HALİM USLU'NUN ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU
Vakfıkebir ilçesinin sevilen değerli simalarından emekli öğretmen merhum 
Hafit Uslu'nun oğlu Halim Haydar Uslu(57) yaşamını kaybetti.

Trabzon Eczacılar Odası 
Başkanı Halit Hezkıl Uslu 

ve Hamit Uslu'nun kardeşi,  Dr. 
Hasan Hasip Uslu ve Özlem 
Uslu'nun ağabeyi olan Halim 
Haydar Uslu (57) geçtiğimiz 

günlerde kalp kapakçığında 
meydana gelen rahatsızlık 
dolayısıyla KTÜ Farabi 
Hastanesi'ne kaldırılmış ancak 
şeker hastalığı ve diyaliz 
tedavisi görmesi dolayısıyla 

ameliyat 
edilememişti. 
Rahatsızlığının 
ilerlemesi 
sonucu yaşam 
mücadelesini 
kaybeden Halim 
Haydar Uslu'nun 
ölümü ilçede 
derin üzüntü ile 
karşılandı. 
Uslu'nun 

cenazesi 05 Ağustos 2019 
Pazartesi günü ikindi namazına 
müteakiben Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camiinde kılınarak 
Aydoğdu Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Halim Haydar Uslu'ya 
Yüce Allah'tan rahmet, Uslu 
Ailesine başsağlığı diliyoruz.

TURGUT ESMER'İ SON YOLCULUĞANA UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesi sakinlerinden Emekli Banka Müdürü 
Turgut Esmer (64), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Merhum Turgut Esmer (64), 
İkamet ettiği İstanbul'da 

yaklaşık sekiz ay önce 
yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamayarak 2 
Ağustos 2019 Cuma günü saat 

13.00 sularında İstanbul Sultan 
Abdülhamit Han Devlet 
Hastanesi yoğun bakım 
ünitesinde vefat etti. Bir dönem 
Türkiye Ticaret Bankası 
Vakfıkebir Şubesinde de 

Müdürlük görevi 
yapan Merhum 
Esmer'in naaşı 
baba ocağı 
Vakfıkebir'e 
getirilerek 3 
Ağustos 2019 
C.tesi günü öğlen 
namazına müteakip 

Vakfıkebir Merkez Eski 
Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından 
Büyükliman mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Evli ve 3 çocuk babası olan 
Merhum Turgut Esmer'e 
Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

Psikolog Merve Koç, 
Beşikdüzü'nde, 

Cumhuriyet Caddesi, Sabri 
Dilek Caddesi, Belediye binası 
karşısındaki yeni ofisinde Bü-
yükliman Yöresi'ndeki önemli 
bir boşluğu dolduracak. Kendisi 
ile beğenerek okuyacağınız  bir 
sohbet  gerekleştirdik.
Merve Koç kimdir, bize ken-
dinizden bahseder misiniz?
1992 Trabzon doğumluyum. İlk 
ve ortaokulu Gazi ilköğretim 
okulunda okuduktan sonra 
Vakfıkebir Lisesinden mezun 
oldum. Lisans eğitimi; Ulus-
lararası Kıbrıs Üniversitesi -
Mevlana Üniversitesi toplam 
3.5 yılda derece ile 2014 yılın-
da tamamladım.Selçuk 
Üniversitesi Bünyesinde 
Selçuksem tarafından verilen,8 
ay süren 450 saatlik Aile 
Danışmanlığı Eğitim Progra-
mına katıldım. Beden dili  eğiti-
mi,oyun terapi eğitimi,cinsel 
terapi eğitimi, psikolojik ve 
nöropsikolojik test eğitimleri 
aldım. Yakındoğu Üniversite-
sinde Klinik Psikoloji Yüksek 
lisans tez aşamasındayım.

Beşikdüzü'ne ofis açma fikri 
nasıl oluştu?
Beşikdüzü ve komşu 
ilçelerimizin kolaylıkla psikolojik 
hizmet almalarını sağlamak 
amacı ile ofisimi açtım. Büyük 
şehirler de psikoloğa gitmek 
bireyler için normalken ve 
kendi hayatı, ilişkileri için çok 
önemliyken, bizim şehrimiz de 
daha yeni yeni normalleşiyor. 
Benim amacım da benim 
şehrim ve komşu ilçelerimin 
benim mesleğime 
bakışını,esasen kendi 
hayatlarını ruhsal ve bedensel 
olarak daha sağlıklı olacağı 

bilincini yaygınlaştırmak. Bir 
psikoloğa gitmek bir dahiliye 
doktoruna, eczaneye gitmek 
kadar normal ve önemlidir.
Psikoloji alanında 
uzmanlaştığınız bir 
alan var mı?
Uzmanlığımı klinik alanda 
yapmaktayım. Çocuk ve ergen 
terapisi, bireysel terapi, aile/çift 
terapisi, oyun terapisi, 
psikolojik ve nöropsikolojik 
testler uygulamaktayım.
En sık rastlanılan psikoloğa 
başvurma nedenleri 
nelerdir?
İnsan ve insan psikolojisi her 
gün gelişmekte olan bir alandır. 
Ama güncel olarak ele 
aldığımızda;depresyon,internet
,oyun, telefon bağımlılığı;yeme 
bozuklukları, çocuklarda 
gelişim sorunları, mahremiyet 
eğitimi,dikkat dağınıklığı ve 
hiperaktivite, 12 -18 yaş 
ergenlik dönemin  yaşanılan 
sorunlar,kendine uygun meslek 
seçimi, aile içi çatışma çözümü 
ve demans tanı testleri amacı 
ile bireyler psikoloğa 
gitmektedir.

BÜYÜKLİMAN YÖRESİNDE
BiR iLKi GERÇEKLEŞTiRDi
Yöremizde ilk kez bir psikolog ofisi açan Çarşıbaşılı Hemşehrimiz 
Merve Koç Beşikdüzü'ndeki ofisiyle tüm yöreye hizmet verecek.
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Büyükliman
Postası 19 09.08.2019 HABER

Vakfıkebir Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi 

Dr. Zafer Kamiloğlu, Kurban 
Bayramında Alınacak Tedbirler 
Konusunda Vatandaşları 
Uyardı. Kurbanın kesimi, 
kurban etinin parçalanması ve 
doğranması esnasında 
meydana gelen yaralanmalara 
karşı vatandaşları uyaran Dr. 
Zafer Kamiloğlu, hemen 
müdahale edilmediğinde sağlık 
açısından olumsuz sonuçlar 
doğuran ciddi kesik ve 
yaralanma durumlarında vakit 
kaybetmeden doktora 
başvurulması gerektiğini 
söyledi. Kurban etinin sağlıklı 
bir biçimde tüketilmesi ve 
saklanması konusunda da 

önerilerde Dr. Zafer Kamiloğlu; 
Et, çok yüksek protein içermesi 
sebebiyle mikroorganizmaların 
üremesi için uygun bir ortam 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
kurban kesildikten sonra etler 
dış ortamda ve oda sıcaklığın-
da uzun süre bekletilmemekle 
beraber etler ve sakatatlar 
kesinlikle çiğ veya az pişmiş bir 
şekilde tüketilmemelidir. Bir 
insanın günde ortalama 50 ila 
100 gram protein ihtiyacı 
bulunmaktadır. İhtiyaçtan fazla 
et tüketmek böbrekleri yorar, bu 
nedenle günlük alınan et 
miktarına dikkat edilmelidir'' 
dedi. Etin demir yönünden 
oldukça zengin bir besin 
olduğunu belirten Dr. 

Kamiloğlu, “ Vatandaşlarımızın 
ileride tüketmek üzere buzlukta 
saklayacakları kurban etlerini 

oda sıcaklığı ortamında değil 
de, yine buzdolabında (yaklaşık 
+4˚C) çözdürmeleri gerekmekte 

ve çözdürülen etler de tekrar 
dondurulmamalıdır. Etin 
içindeki vitamin ve mineral 
kaybını önlemek amacıyla et 
pişirme tekniği olarak kızartma 
yerine haşlama veya fırınlama 
tercih edilmelidir” şeklinde ifade 
etti. Kişide bulantı, kusma koyu 
renkli idrar, karın ağrısı, karın 
şişliği ile baş gösteren ve kistli 
sakatatlardan bulaşan Kist 
Hidyatik (Ekinokokkoz) 
hastalığı hakkında da bilgi 
veren Dr. Zafer Kamiloğlu, 
“Kurban Bayramında kesilen 
hayvanların kistli sakatatlarının 
kesinlikle kedi köpek ve benzeri 
evcil hayvanlara yedirilmemesi 
ve derin bir çukura gömülmesi 
gerekmektedir. Gömülürken 

atılan organların kedi, köpek 
gibi hayvanların çıkaramaya-
cağı derinliğe konulması, atılan 
organların üzerine sönmemiş 
kireç dökülmesine dikkat 
edilmeli. Böylece hem kedi ve 
köpek gibi hayvanların hasta-
lanması, hem de hastalıkların 
yayılması önlenmiş olur. Kara-
ciğer ve akciğer gibi iç organ-
ların da kesinlikle köpek ve 
kedilere verilmemesi gerekir” 
şeklinde konuştu. Yukarıda be-
lirtilen sağlık koşullarına dikkat 
etmek üzere tüm vatandaşla-
rımızın Kurban Bayramını teb-
rik eder, bu mübarek bayramın 
ülkemize, milletimize ve İslam 
âlemine barış, huzur ve mutlu-
luk getirmesini dilerim dedi.

DR. KAMİLOĞLU; KURBAN KESERKEN VE ET TÜKETİRKEN DİKKAT!

ŞAMPiYON UZUN TiCARET VESTEL 

Turnuvanın final maçını AK 
Parti Trabzon Milletvekili 

Bahar Ayvazoğlu, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Trabzonsporlu futbolcular 
Onazi ve Nemanja Andjusic'de 
izlediler. Kendilerine Vakfıkebir 
Ekmeği ve Keşan Bezi hediye 
edilen Onazi ve Nemanja 
Andjusic'in başlama vuruşu ile 
start alan turnuvanın final 
maçında Uzun Ticaret Vestel, 
TVİT'i 2-0 mağlup ederek 
şampiyonluğa ulaştı. Turnuva 
sonucunda en renkli takım 
Glidalılar, en centilmen takım 

Keşanspor, gol kralı Kader 
Ulusoy oldu. Turnuvanın ödül 

törenine konuşan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, “Spor kardeşliktir, 
centilmenliktir. Bu turnuvanın 

kaybedeni olmamıştır. Katılan 
tüm takımları, idarecileri kutlu-
yor, turnuvada emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta turnuvada 
centilmence mücadelenin ön 
plana çıkmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek katkı 
sunan herkesi kutladı. 
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Dernek Başkanı Hasan Bahadır 
ise konuşmasına turnuvaya 
katılan 19 takıma teşekkür 
ederek başladı. Başkan Hasan 
Bahadır, “1 Temmuz - 1 
Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirdiğimiz turnuvamız 

ile gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan uzaklaştırarak 
sporun dostluk ve birleştirici 
gücünü ortaya çıkarmayı 
amaçladık. Turnuva sürecince 
bize desteklerini esirgemeyen 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta'ya, Belediye Başka-
nımız Muhammet Baltaya, ilçe 
müdürlerimize,  amirlerimize ve 
tüm sponsorlarımıza teşekkür 
ederiz.  Ayrıca bizleri yalnız 
bırakmayan Trabzonspor'umu-
zun değerli oyuncularına ve 
organizasyon için büyük bir 
emek veren tüm yönetim kurulu 
arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. 

MUHTEŞEM TURNUVAYA MUHTEŞEM KAPANIŞ

Beşikdüzü İlçe 
Müftülüğünde 

Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
olarak görev 
yapan Refik 
Altuntaş, 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğünde 
münhâl bulunan 
personel şefi 
kadrosuna atandı. 

1966 Trabzon Tonya İlçesi doğumlu olan Refik 
Altuntaş, ilk ve orta öğrenimini de Tonya'da yaptı. 
1986 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra, 
15.03.1989 yılında Beşikdüzü İlçesi Nefsişarlı 
Mahallesinde imam hatip olarak göreve başlayan 
Altuntaş, 15.06.1993 tarihinde Beşikdüzü İlçe 
Müftülüğüne Daktilograf olarak, 1997 yılında ise 
aynı müftülükte Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni kadrosuna naklen atandı. 2018 yılında 
Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu 
görevde yükselme sınavını kazanan Refik 
Altuntaş, 25.07.2019 tarihinde Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğüne şef olarak naklen atandı. 2005 
yılında Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Halkla 
İlişkiler Bölümünü, 2015 yılında ise İşletme 
Fakültesi (Kamu Yönetimi) Bölümünü bitiren ve 
halen Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) İlahiyat 
Önlisans Bölümü 2. sınıfta okumakta olan Refik 
Altuntaş, evli olup 2 kız ve 2 erkek 4 çocuk 
babasıdır. Vakfıkebir İlçe Müftülüğünün yeni şefi 
Refik Altuntaş'a hayırlı olsun temennisiyle yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

REFİK ALTUNTAŞ 
PERSONEL ŞEFLİĞİ 
GÖREVİNE ATANDI
Beşikdüzü İlçe Müftülüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni olarak görev yapan Refik Altuntaş atandı.

"GENÇ NESiL YAZ PROGRAMI" 
KIZ ÖĞRENCİLERİYLE TRABZON'A KÜLTÜR GEZİSİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce Merkez Kur'an Kursu'nda açılan 'Genç Nesil Yaz 
Programı' sınıfı öğrencileriyle Trabzon merkeze 'Kültür Gezisi' düzenlendi.

İ
lçe müftülüğüne bağlı merkez 
Kur'an kursunda, 2019 yılı yaz 
dönemi programı kapsamında 

lise ve üniversite öğrencilerine 
yönelik açılan 'Genç Nesil Yaz 
Programı' sınıfı öğrencileriyle 
Trabzon merkeze Kültür Gezisi 
gerçekleştirildi. İlçe Vaizi Hatice 

Semiz ve Kur'an Kursu Öğreticisi 
Ayten Özgül ile birlikte gerçekleş-
tirilen gezi kapsamında; Trabzon 
Boztepe'deki Ahi Evren Dede 
Camii ve Türbesi ile Ali Haydar 
Özak ve büyüklerin kabristan-
lıkları ziyaret edildi. Trabzon 
Mebusu Şehit Ali Şükrü Bey'in 

kabrini de ziyaret eden gruba 
burada bir öğrenci tarafından, 
1923 yılında vefat eden Merhum 
Ali Şükrü Bey'in hayatı hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu. Öğle 
namazını Osmanlı Camii'nde eda 
eden ziyaretçi grubu daha sonra 
Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezini ziyaret 
ettiler. Oldukça faydalı geçtiği 
belirtilen ziyaretle ilgili ilçe 
müftülüğü personeli ve öğrenciler, 
kendilerine bu gezi imkanını 
sağlayan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'a ve emeği geçenlere 
teşekkürlerini ifade ettiler.
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ŞAMPiYON UZUN TiCARET VESTEL 

MÜFTÜ KÖKSAL, “KURBAN BAYRAMININ
ÖNEMİ ve MAHİYETİ”

REFiK ALTUNTAŞ 
PERSONEL ŞEFLİĞİ GÖREVİNE ATANDI

DR. KAMİLOĞLU; KURBAN KESERKEN VE 
ET TÜKETİRKEN DİKKAT!

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
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

> Ahmet KAMBUROĞLU 19'da

Yaklaşan Kurban Bayramı 
dolayısı ile Vakfıkebir 

Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi Dr. 

Zafer Kamiloğlu, kurbanlık 
hayvanların kesiminde ki 
yaralanmalara ve kurban 

eti tüketimine bağlı 
meydana gelebilecek 

hastalıklara karşı 
vatandaşları uyardı.> Sadık AYDIN 19'da

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, Kurban Bayramının 
önemi ve mahiyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

> 3'de

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğünde 
münhâl bulunan 
şeflik kadrosuna 
Beşikdüzü İlçe 
Müftülüğünde Veri 
Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni olarak 
görev yapan Refik 
Altuntaş atandı. > Abdulkadir AYNACİ 19'da

Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği ve Vakfıkebir Belediyesi'nin 
ortaklaşa düzenlediği 4. Yaz Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada 
TVİT'i 2-0 yenen Uzun Ticaret Vestel takımı şampiyon oldu.


