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BÜYÜKLİMAN'DA 
KiMLER ADAY OLACAK?

FESTiVAL HAZIRLIKLARINDA SONA GELiNDi

HEMŞEHRİMİZ  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖR YARDIMCISI OLDU

> Sadık AYDIN 4'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de

> Vedat FURUNCU 2'de

VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI 
KIZ KUR'AN KURSUNDA SONA DOĞRU

Geçmişi çok eskiye 
dayanan ilçemiz için 
kız çocuklarının Kur'an 
eğitiminde büyük bir 
boşluğu dolduracağı-
na inandığımız  'Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu' 
inşaatının önümüzdeki 
2018-2019 eğitim öğre-
tim yılına yetiştirilebil-
mesi için yoğun çaba 
sarfedilmektedir.

3-4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 6. Ekmek 
Festivalinin hazırlıklarında sona gelindi. 

Sakarya Üniver-
sitesi Rektör Yar-
dımcılığına ata-
nan hemşehrimiz, 
Prof. Dr. Temel 
Gürdal ' ı  tebrik 
ediyor yeni göre-
vinde başarılar 
diliyoruz.

Genel seçimlerin tamamlanmasının ardından, yerel seçimlerde kimlerin aday olabileceği konuşulmaya 
başlanıldı. Büyükliman Yöremizde yaşanan son gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yaptık. 

Muhammet Balta 
Vakfıkebir Belediye Başkanı

Kadem Sağlam Çoşkun Yılmaz 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı

Refik Kurukız 
Şalpazarı Belediye Başkanı

Osman Beşel 
Tonya Belediye Başkanı

> Sadık AYDIN 2'de

Orhan Bıçakcıoğlu 
Beşikdüzü Belediye Başkanı

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
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BÜYÜKLİMAN'DA KİMLER ADAY OLACAK?
Vakfıkebir ilçemizde Belediye Baş-
kanı Muhammet Balta ilçeye tarihinin 
en büyük hizmetlerini gerçekleştirdi. 
Vakfıkebir'e 4 yılda kamu ve 
belediye aracılığıyla 170 milyon TL 
yatırım yapıldı. Başkan Muhammet 
Balta'dan ilçe genelinde memnuniyet 
var. Rekorlarla dolu hizmetlerinin 
yanı sıra insan ilişkileri ve kişiliği ile 
Vakfıkebir'e büyük bir değer kattı.  
Başkan Muhammet Balta'nın yeni-
den aday adayı olmasına ve aday 
gösterilmesine kesin gözü ile bakılı-
yor. Vakfıkebir'de MHP'den Murat 
Aksoy yeniden aday olabilir.  CHP ve 
İYİ Parti'nin ortak aday çıkarması 
muhtemel. Kamuoyunda son 
zamanlarda ismi çokça zikredilen ve 
gündeme gelen bir diğer yeni isim 
ise toplumdaki saygın kişiliği ve 
insanlarla olan diyalogu üst seviyede 
olan, halk tarafından sevilen sayılan 
önemli bir şahsiyet. İlçe Halkının olur 
vereceği ve destek olacağı bir isim. 
İlçede başarılı ticaret faaliyeti olan 
ayrıca Esnaf Odası Başkanlığı 
döneminde yaptığı başarılı 
çalışmalar ile gündem yaratan 
Kadem Sağlam'da aday olacağı 
söylentileri sıkça dillendiriliyor.
Esnaf Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, Belediye Başkan adayı 
olacak mı?
Olup olmayacağı veya hangi 
partiden aday olacağı önümüzdeki 
günlerde netlik kazanacağı 
söyleniyor. Vakfıkebir de yerel 
seçimler şimdiden hız kazanmaya 
başladı. 
Beşikdüzü ilçemizde Belediye 
Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu yeniden 
aday olmayacağını ifade etse de AK 
Parti'nin kendisi ile yola devam etme 
konusunda ısrarcı olabileceği 

belirtiliyor. Beşikdüzü'ne bazı 
projeler kazandıran Orhan 
Bıçakçıoğlu'nun rakiplerinin kimler 
olacağı da merak konusu. CHP'den 
eski Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
İlçe Başkanı Şakir Yenigün ve ASKF 
Başkanı Cahit Erdem'in adaylık için 
isimleri geçiyor. Halkın taleplerine 
bakıldığında Ramis Uzun'un bir adım 
önde olduğu belirtiliyor. 
Çarşıbaşı'nda Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz, 'Ustalık dönemimle 
de ilçemize hizmet etmek istiyorum' 
diyerek bir dönem daha devam 
etmek isteğini dile getirmişti. Coşkun 
Yılmaz'da kişiliği, karakteri ve 

hizmetleriyle ilçe halkının sevdiği 
önemli bir isim. Aynı partiden 
Zekeriya Karaçengel ve Selim 
Kaya'nın da aday adayı olacakları 
yönünde duyumlar alıyoruz. 
Çarşıbaşı'nda AK Parti'nin adayının 
belirlenmesinde parti tarafından ya-
pılacak olan anketlerden kimin adı-
nın çıkacağının önemli olduğunu be-
lirtelim. Bu ilçemizde MHP eski İlçe 
Başkanı Halil Kul'unda aday olacak 
önemli bir isim olduğunu ilave edelim 
Tonya ilçemizde Başkan Osman 
Beşel bir dönem daha hizmetlerine 
devam etmek isteyecektir. Bu 
ilçemizde eski Belediye Başkanı 

Ahmet Kurt'un adı da sıkça konuşu-
luyor. CHP'nin adayının kimin olaca-
ğı ise belirsizliğini koruyor. Dr. 
Dila-ver Yıldırım ve Mustafa Aydın 
adaylık için en önemli isimler olarak 
öne çıkıyor. 
Şalpazarı'nda, Belediye Başkanı 
Refik Kurukız MHP'den veya AK 
Parti'den aday olabilir. Eski belediye 
Başkanı Fehmi Cengiz'de aday 
olacağını açıklamıştı. AK Parti'den 
Fatih Yılmaz, Nevzat Çabuk, 
Muzaffer Türkmen adaylık için 
konuşulan diğer isimler. Şalpazarı'n-
da Refik Kurukız'ın alacağı karar 
seçimin gidişatını belirleyecektir.

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı açıklama-
da; “Festivalimizi daha önceki yıllar-
da da yapmayı planlıyorduk. Ülke-
mizde yaşanan terör hadiseleri ve 

gelen şehit haberleri dolayısıyla tüm 
hazırlıklarımızı yaptığımız festivalleri 
iptal ettik. Sosyal medyada festivali 
yapacağımızı duyurduğumuzda 
büyük bir heyecan oluşturdu. 4 yıldır 

belediye başkanıyım küçümsenme-
yecek devasa hizmetlere imza attık. 
Bütün bu hizmetlerin yanı sıra festi-
vale olan ilgi ve alakanın çok üst se-
viyede olduğunu gördük. Festivali-

mizle birlikte kültürümüzü ve ekme-
ğimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyo-
ruz. Organizasyon için büyük emek 
veriyoruz. Festivali Vakfıkebir olarak 
hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

FESTiVAL HAZIRLIKLARINDA SONA GELiNDi
Festival hazırlıkları kapsamında Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta başkanlığında komite üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda 
yapılan hazırlıklarla ilgili değerlendirmeler yapılarak görüş alış verişinde bulunuldu.

Ödül törenine Vali Yücel 
Yavuz'un yanı sıra eşi 

Şengül Yavuz, İl Emniyet 
Müdürü Orhan Çevik, 
Ortahisar Kaymakamı 
Numan Hatipoğlu, Doğu 
Karadeniz Bölge Merkezi 
Müdürü Dr. Dila Baran, 
Kızılay Trabzon Şube 
Başkanı Doç. Dr. İsmet 
Durmuş ve gönüllü kan 
bağışçıları katıldı.  Törende 
kan bağışının hayat 
kurtardığını ifade eden Vali 
Yücel Yavuz ”Kan 
üretilemeyen ve kaynağı 
insan olan çok önemli bir 

ihtiyaçtır. Bölge Kan 
Merkezimiz Türkiye'nin 
nüfusuna göre en çok kan 
bağışı alan bölgelerden 
birisidir. İlimizde belirli bir 
sayının üstünde kan veren 
vatandaşlarımızı duyarlılık 
gösterdikleri için tebrik 
ediyorum. Bölge Kan 
Merkezi yöneticilerimizi ve 
personelini başarılı 
çalışmalarından dolayı 
kutluyorum." dedi.  
Programda Vali Yücel Yavuz 
ve diğer yetkililerce kan 
bağışı yapan gönüllülere 
plaket takdim etti.

“KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”
Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından  “Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla 
düzenlenen ödül töreni Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

"O BİZİM 
GURURUMUZ"

Bölgemizin gururu, yıllardır siyasetin 

içinde olan, bir kaç dönem önce Çevre ve 

Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevini 

yürüten, şimdi AK Parti Trabzon 

Milletvekili Muhammet Balta, tekrardan 

TBMM Çevre Komisyon Başkanı seçildi...

Bu gurur Vakfıkebir'in...

Bu gurur Büyükliman Havzasının...

Bir Vakfıkebir'linin Milletvekilliği görevini 

yürütürken, TBMM Çevre Komisyon 

Başkanı olarak ta yeni görevine seçildi...

Sayın Muhammet Balta'ya yeni dönem 

ve yeni görevinde başarılarının devamını 

diliyoruz...

Allah Yar ve Yardımcısı olsun...

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

Genel Seçimlerin ardından önümüzde 

Yerel Seçimler var...

Yavaş yavaş kulisler yapılmaya başladı. 

Bazı kesimler kimler aday olur düşüncesi 

içindeler...

Vakfıkebir Belediye Başkanlığı 

seçimlerinde yeni bir isim daha...

Siyasetin içinden biri değil ama esnaflarla 

ve vatandaşlarla iç içe...

O isim Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı Kadem Sağlam...

Bu hafta gazetemizin manşet haberinde 

Büyükliman Bölgesindeki zikredilen, 

kulağımıza gelen duyumlarla Başkan 

adaylarına yer verdik...

Şu an itibari ile erken seçim görünmüyor. 

Önümüzdeki yerel seçimler Mart 2019 

tarihinde...

Kadem Sağlam ismi birçok yerde 

önümüze çıktı...

Bu isimden de bazı kişiler rahatsız ve 

düşünceli...

Neden olmasın ki değil mi?

Esnafı ve insanları dinleyen, esnafın 

yanında olan, esnafla iç içe, herhangi bir 

sorun olduğunda, çözüm noktasında her 

kesime yardımcı olan bir kişilik...

Neden olmasın ki?

Yeni bir yüz, yeni bir kişilik, yeni bir bakış 

açısı...

Şuan itibari ile hangi parti olur, aday çıkar 

mı? Bilinmiyor. Kendisinden şimdiye 

kadar herhangi bir açıklama gelmedi...

Yaptığımız araştırma ve edindiğimiz 

bilgiler doğrultusunda, bu seçimler de 

aday olacağı söyleniyor...

Hayırlısı diyelim...

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

Yerel esnafı destekleyici o kadar güzel 

afişler hazırlanmış ki...

Mesela;

Alış-Verişini yerel esnaftan yap, iyi veya 

kötü gününde, düğününde ve 

cenazende, kimi zaman anahtarını kimi 

zamanda ise çocuğunu emanet ettiğin;

Yerel Esnafına Sahip Çık...

Acaba biz bunları kendi ilçemizde 

yapabiliyor muyuz?

Kendi esnafımızı destekleyebiliyor 

muyuz?

Yoksa bahanelerle geçiştiriyor muyuz?



Büyükliman
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TEŞEKKÜR 

ŞERİFOĞLU AİLESİ ADINA OĞULLARI
ŞENOL-BİROL-TİMUR ŞEREF

Büyükliman Muharif Gazileri Derneði Baþkaný 

Babamýz GALÝP ÞEREF'in 

Hastalýðý Süresince Ýlgilerini Esirgemeyen, Vakfýkebir 

Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Aydýn Kant, Baþhekim Yardýmcýsý 

Dr. Yaþar Tepe, Hastane Müdürü Yahya Saðýr, Saðlýk Bakým Hizmetleri Müdürü 

Nilgün Ýskender, Dahiliye Uzmaný Dr. Abdullah Özçelik, 

Üroloji Uzmaný Dr. Nart Görgü, Palyatif Servisi Hemþire ve Çalýþanlarýna 

AYRICA,

Babamýzýn Vefatýndan Dolayý Sosyal Medyadan Mesaj Atarak, Telefonla 

arayarak ve Cenazemize Bizzat Katýlarak Bizlerin Acýsýný Paylaþan Tüm Eþ, 

Dost, Akraba ve Arkadaþlarýmýza Þerifoðlu Ailesi Olarak Teþekkür Ediyoruz. 

TEŞEKKÜR 

Vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz.  

Cenazemize bizzat katılıp acımızı bizimle paylaşan,

 telefonla arayan, bizleri yalnız bırakmayan  

tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

Oğlumuz
Serhan AKYOL' un

AKYOL AİLESİ ADINA BABASI
Şenol AKYOL
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Vakfıkebir ilçesinde Gürdal 
Otel'in sahibi merhum 

Hikmet Gürdal'ın oğlu olan 
Prof. Dr. Temel Gürdal, başarılı 
akademik çalışmalara sahip. 
1967 yılında Vakfıkebir ilçesi 
Büyükliman Mahallesinde 
doğup büyüyen Gürdal, 
Kemaliye İlkokulu'nun dan 
sonra 1985 yılında Vakfıkebir 
İmam Hatip Lisesinden mezun 
oldu. SAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Fatih Savaşan, rektör yardım-
cılarını belirlemeye başladı. 
Prof. Dr. Savaşan, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu'nun 13. 
Maddesi uyarınca Prof. Dr. 
Temel Gürdal'ı rektör 
yardımcısı olarak atadı. 
PROF. DR. 
TEMEL GÜRDAL KİMDİR!
1967 yılında Trabzon'un 
Vakfıkebir ilçesinde doğmuş 
olan Temel Gürdal, Vakfıkebir 
İmam Hatip Lisesi'nden 1985'te 
mezun oldu. Aynı yıl Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesini kazanmış ve 1989 
yılında Siyasal Bilgiler 

Fakültesinden mezun olmuştur. 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde 1991 yılında 
araştırma görevlisi olan Gürdal, 
yüksek lisansını Hacettepe 
Üniversitesi'nde 1994 yılında, 
doktorasını Dokuz Eylül 
Üniversitesinde 2001 yılında 
tamamlamıştır. 2002 yılında 
Sakarya Üniversitesi'nde Yrd. 
Doçent olmuş, aynı yıl Sakarya 
Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesinde Maliye 
Bölüm Başkan yardımcısı ve 
2005 yılında mali hukuk 

anabilim dalı başkanı olmuştur. 
2005-2006 yıllarında Maliye 
Bölüm Başkanlığı yapan Gürdal 
2010 yılında Doçent olmuş, 
2010-2013 yılları arasında 
Dekan yardımcılığı yapmıştır. 
2014 yılında İngiltere'de 
Durham üniversitesinde misafir 
araştırmacı olarak bulunan 
Gürdal, vergi hukuku, Türk 
vergi sistemi, kamu maliyesi, 
maliye politikası alanlarında 
kitap ve makale yayımlamıştır. 
2012 yılında Sakarya/ 
Türkiye'de kurulmuş, ulusal, 
bölgesel ve uluslararası 
sorunlara yönelik araştırmalar 
yaparak, bu çalışmaların 
sonuçlarını kamuoyuna ve 
karar alıcılara sunan, akademi 
ve toplum arasında bir köprü 
olmayı amaçlayan PESA'nın 
kurucuları ve araştırmacıları 
arasında yer alan Gürdal'ın 
vergi hukuku, Türk vergi sistemi 
ve islam iktisadı alanlarında 
PESA'da çalışmalar yapmaya 
devam etmektedir. Gürdal Evli 
ve biri kız 4 çocuk babasıdır.

Osman KOYUNCU

  Ýster sev ister sevme, ister kabul et ister 

etme, tarikatlar ve cemaatler bu ülkenin 

gerçekleridir.  Tarikat ve cemaatler devlete,   

devlette tarikat ve cemaatlere 

karýþmamalýdýr. Daha doðrusu, okul, kýþla 

ve camilere siyaset sokulmamalý. Bunda 

baþarýlý olan devletler yükselmiþ, 

baþaramamýþ devletler ise çökmüþtür. 

Osmanlý ve Selçuklu devletleri tarikatlarýn 

olumlu etkileri ile büyük devletler 

olmuþlardý. Bazýlarýnýn aklýna, þimdi 

tarikat zamaný deðildir o eskidendir 

þeklinde fikirler gelebilir, bu doðrudur 

fakat orada manevi huzur bulan veya ilmi 

olmayan avam tabasý hukuk sisteminin 

çizdiði hürriyet ve demokrasi kurallarý 

içinde bunlarla ilgilenmesinin ne sakýnca 

olabilir. Ýsteyen Allah'a þeytana, ineklere 

vs tapabilir, Ýnanmanýn mükâfat ve cezasý 

ahrettedir. Allah insanýn iradesini eline 

vermiþ ve serbest býrakmýþtýr.  Bazýlarý, 

Peygamberimiz siyasetle ülkesini yönetti, o 

da bir devlet adamýydý diyor. Bunlar da 

doðrudur fakat o zamanýn sahabeleri her 

þeyi Allah rýzasý için yapýyorlardý, 

peygamberimiz ayetlerle ikaz ediliyordu, 

þimdi ki liderler H.Z. Muhammed ile 

kýyaslanabilir mi?    þimdi ise her þey 

maddeye baðlý ve çoðu insanlar ve 

siyasiler keselerini doldurmak için 

münafýkça hareket ediyorlar. Din adamý 

veya tarikat þeyhi devleti ele geçirmek, 

makam sahibi olmak, parayý yönetmek 

gibi amaçlarý olmamalýdýr.  Din hizmetleri 

elbette parasýz yürümez para gereklidir 

fakat bu Allah rýzasý için olmalýdýr. Din 

adamýnýn holdingleri nasýl olabilir. Devleti 

idare edenler, iþler yürüsün diye 

vakýflardan az vergi alabilir fakat din 

adamý bunu fýrsat bilip vergi vermeden, 

nasýl haksýz kazanç elde edebilirler.  

Dünya siyaseti, parayý idare edenlerin 

elindedir, para veren zamanla akýl da 

verebilir, din adamý faziletli insanlar 

yetiþtirme sevdasýnda olmalý para 

kazanma sevdasýnda deðil. 

  Bazý içteki derin ve gizli güçler, dýþtaki 

hain güçlerle birlikte hem menfaat elde 

etmek hem ülkeyi hem de dini yýkmak için 

sahte tarikat ve cemaatler kuruyorlar veya 

kurulanlarý ele geçirmeye çalýþýyorlar.  

Aklýmýn almadýðý þudur, devleti idare 

edenler bu kadar istihbarat örgütlerimizim 

olmasýna raðmen nasýl bunlarýn farkýna 

varamýyorlar. Veya siyasilerden bunlara 

yardýmcý olanlar mý vardýr. Ýstihbarat 

elemanlarý bunlarý nasýl göremiyor. Derin 

bir güç, dini kendi kontrolüne almak 

istiyor. Belki de birileri bunlarýn 

sahteliklerine göz yumuyor olabilir.  Halka, 

baksana bu sahtekârlara diyerek, gerçek 

tarikat ve cemaatleri yýkmak ve dini 

hizmetleri tamamen kontrolde tutmak 

istiyorlar. Bunlarýn son örneði Adnan 

Oktar operasyonunda görüldü polisiye ve 

adliye mekanizmalarý iþletilirken, cemaat 

ve tarikatlarý tasfiye etme veya dini 

birilerinin kontrolüne almaya çalýþtýklarý 

açýkça görülüyor.  Birileri, hedefteki sahte 

yapýnýn(tarikat ve cemaatin)  evvelâ önünü 

açýp tuzaða düþürüyor, sonra tepesine 

binerek daðýtýyor. Belli bir noktaya kadar 

göz yumulup fýrsat veriliyor sonra 

fazlasýyla geri alýnýyor, cemaat ve 

tarikatlarý karalayýp gözden düþürmek için 

kullanýyorlar. Toplumu cemaatlerden 

soðutup uzaklaþtýrmak için çok yoðun 

propagandalar yapýlýyor ve bunlar bir 

hayli etkili de oluyorlar. Diyanet'in 

bürokratik ve hantal yapýsý ile ilâhiyat 

fakültelerinin, öngörülen taleplere cevap 

verme konusundaki yetersizdir. Ancak iþin 

arka planýnda bulunanlar bulanýk, sisli, 

puslu havayý kollayarak, bulduklarý ilk 

fýrsatta yeniden din, tarikat ve cemaatlere 

saldýrýyorlar.  .Bu planýný bozmak için, 

tarikat ve cemaatlerin demokrasi ve hukuk 

ekseninde dayanýþmasý kaçýnýlmaz bir 

zorunluluktur. Siyaset, makam ve paradan 

uzak durup asýl görevleri olan Allah rýzasý 

için insanlarýn manevi hayatlarýna katkýda 

bulunmalýlar, devleti ele geçirmek 

sevdasýndan din adamlar 

vazgeçmelidirler. 

TARİKATLAR VE CEMAATLER

Üsküdar Belediye Başkanı 
Av. Hilmi Türkmen, 

çocukluğunda Kadırga Açık 
Camii'nde abdest almak ve su 
içmek isteyenlere çok su 
sattığını ifade ederek, “Tabi 
zaman değişti, Türkiye değişti, 

şartlar değişti. Kadırga'da 
değişmek zorunda. 
Geleneklerimize bağlı kalmak 
suretiyle değişime ayak 
uydurmak zorundayız. Biz 
buralara bir misafir getiriyoruz. 
İnanır mısınız, misafirimizi 
davet ederken ilk 
düşündüğümüz ve endişe 
ettiğimiz konu, şu Kadırga'da 
Cuma Namazı önce nerde 
abdest aldıracağız, nerede 
lavaboya gidecek hepimiz 
endişe ediyoruz. Ben şahsen 
bu endişeyi çok yaşadım. 
Geçen yıl yine burada şenlikte 

dedik ki, Allah nasip eder de 
ömrümüz vefa ederse, bu 
Camimize Trabzonlular'a, 
Gümüşhaneliler'e ve 
Giresunlular'a yakışır ve yaraşır 
bir hem şadırvanı abdesthanesi 
lavabosuyla bir eser yapalım 
istedik. Ben huzurlarınızda bu 
eserin inşaatında kendilerine 
destek olan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

HEMŞEHRİMİZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖR YARDIMCISI OLDU

DR. KAMİLOĞLU; "AMAN DİKKAT, 
KLİMA GÖZLERİNİZİ ÇARPMASIN"
Klima, bulunduğumuz ortamı 

serinletirken havadaki nem 
oranını azaltıyor. Mekanda 
yoğunlaşan kuru hava, burun 
içi dokularında ve boğazda 
tahrişe neden olabiliyor. 
Solunum yolları hastalıklarını 
tetikleyen klimalar, göz 
sağlığını etkileyerek, göz 
kuruluklarına da neden 
olabiliyor. Dr. Zafer Kamiloğlu, 
'Klimanın kendi nemli 
ortamında oluşabilen mantar ve 
bakteriler hava yolu ile ortama 
nüfus edebiliyor. Bu da 
solunum yolu başta olmak 
üzere enfeksiyonlara sebep 
olurken, gözde de bakteriyel 
veya viral konjonktivite yol 
açıyor. Uzun süre klimaya 
maruz kaldıysanız, gözünüzde 
yanma-batma hissi ve geçici 
bulanık görme varsa, 

gözünüzün konjonktiva dokusu 
tahriş olmuş olabilir. Bu tür 
durumlarda suni gözyaşı 
damlaları zorunlu olarak 
kullanılır. Özellikle kuru göz 
hastaları ve kontakt lens 

kullananlar bu durumdan en 
çok etkilenen bireylerdir. Yine 
klimanın etkisiyle göz 
kapaklarında şişlikler, blefarit 
dediğimiz kirpik dibi iltihapları 
ve  konjonktivada kırmızı 
çizgilenmeler gelişebilir. Uzun 
süre direkt yoğun klima 
soğuğuna maruz kalmak yüz 
felcine sebep olarak, gözleri-
mizi de etkileyebilir.' dedi.  
Dr. Kamiloğlu, serinlerken 
sağlığımızdan olmamak için; 
ortam ısısını 23 derecenin 
üzerinde ayarlamak, nem 
oranını arttırmak için odada su 
dolu kaplar bulundurmak ve 
enfeksiyonları azaltmak için 
düzenli klima bakımı yaptırmak, 
klimanın zararlı etkilerinden 
korunmak için alınabilecek 
önlemler arasında yer alıyor 
diyerek uyarılarda bulundu.

TÜRKMEN'DEN KADIRGA'YA BÜYÜK HİZMET



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN5 27.07.2018
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Ali GÜRSEL

Turizm  21. Yüzyýlda Ýngilizlerin Avrupa 

ülkelerine yapmakta olduklarý geziler ile 

ortaya çýkmýþ, ikinci dünya savaþý sonrasýnda 

dünya çapýnda yaygýnlaþmýþtýr. 

            Kiþilerin dinlenmek, eðlenmek ve yeni 

yerler görmek için yapmakta olduklarý 

gezileridir.Turizm sadece dinlenme ve 

eðlenme için yapýlmaz.Dini inançlar gereði 

ibadet amaçlý gezilere dini turizm veya inanç 

turizmi denir.Ülkemiz içinde bulunan tarihi 

kentleri, peygamber ve sahaabe kabirleri, 

yatýrlar, evliyalar ve ünlü camileri ziyaret 

edip namaz kýlmak, dua ve niyazda 

bulunmak bilgi ve görgümüzü artýrmak 

yurtiçi için inanç turizmi: ''Allah Tealanýn ey 

müslümanlar ''Hac''edin emri gereði 

þehirlerin anasý Mekke-i Mükerreme ve 

Medine-i Münevvre'yi ziyaret etmek, 

yurtdýþýna çýkmak Yurtdýþý inanç turizmidir.

             Turizm insanlarýn farklý güzellikleri 

ve farklý topluluklarý tanýmasýna ve tarihte 

yaþamýþ kiþiler hakkýnda bilgiler edinmesine 

imkan saðlamaktadýr. Bu sayede kendinden 

sonraki gelecek nesillere daha iyi ve 

yaþanabilir bir dünya býrakma fýrsatlarý da 

sunmaktadýr.

           Turizm, dinlenme ve yeni yerler 

görerek, yeni toplumlar tanýma imkaný 

saðlamakta ise de, ziyaret edilmekte olan 

bölgeler ve Ülkeler  içinde büyük bir 

ekonomik kaynak demektir.

             Bunun içindir ki Yurdumuz dünyanýn 

en güzel yeridir. Dünyanýn neresinden 

gelinirse gelinsin,çok güzel bir iklim,sýcak 

deniz ve görülmeye deðer kumsallar,tarihi 

mekanlar,medeni ve güler yüzlü 

misafirperver insanlarýmýzla dört mevsim her 

dil ve renkten insanlarla kaynaþýlan tarihi ve 

kadim bir memlekettir ülkemiz.

              Allah'ýn bize baðýþladýðý,kahraman 

ecdadýmýzýn bize emanet ettiði bu cennet 

ülkeyi gereði gibi tanýtmak,kültürümüzü 

olduðu gibi aktarmak bizim için bir vatan 

borcudur.

                Necip milletimiz gittiði her yere 

barýþ ve medeniyet götürmüþtür.Bütün dünya 

insanlarý bu güveni yurdumuzda duyabilmeli 

Yüksek karakterli bir millet olduðumuzu, 

Allah'ýn diðer kullarýna karþý bu 

yaklaþýmlarýmýzý Ýslamdan aldýðýmýzý ve bu 

davranýþlarýn insanlýk gereði olduðunu 

''turist''lere göstermeliyiz.

 Allahu Teala Kur'an-ý Keriminde:

             ''Ey Ýnsanlar! doðrusu biz sizleri bir 

erkekle bir diþiden yarattýk. Sizi (ayrý ayrý) 

milletler ve kabileler haline koyduk ki,bir 

birinizi kolayca tanýyasýnýz.'' (1)   buyurarak 

bizleri tanýþýp kaynaþmaya,bir birlerimiz 

hakkýnda bilgi sahibi olmaya 

yönlendirmektedir.

              Her milletin bir birlerinden alacaðý 

bilgi ve görgü kurallarý vardýr.Ancak turisti 

hoþ karþýlayacaðýz diye,Ýnançlarýmýzdan, 

ahlakýmýzdan, manevi deðerlerimizden 

fedakarlýk yapmayacaðýz.Onlarda bizim 

ahlaký güzelliklerimizden istifade 

edeceklerdir.Misafirlerimiz de 

Dinimize,törelerimize Milli varlýðýmýza, saygý 

duyacak,yabancý kültürleri telkin etme 

cihetine gitmeyecektir.Unutulmamalýdýr ki bu 

tür davranýþta bulunan misafirlerimize karþý 

hoþ görürlü olamayýz.Herkes haddini bilmeli 

ve gereði gibi davranmalýdýr.

                Dinimiz yeryüzünde seyahat 

ederek,geçmiþ milletlerin akýbetlerinden ibret 

almamýzý tavsiye ederken: sevgili 

Peygamberimiz ''seyahat etmenin sýhhat 

kazandýracaðý hususunu da unutmamalýyýz.

               Biz þehrimizden, 

Bölgemizden,Ülkemizden baþka yerlere 

gittiðimizde yerli halktan güler yüz 

bekliyorsak bizde ecdadýmýza yakýþýr þekil de 

onlarý güler yüzle karþýlamalýyýz.

             Yurdumuza gelen ziyaretçiler 

ekonomimize saðladýklarý katkýlarýnýn yaný 

sýra bizim güvenliðimiz altýndadýrlar.

              Dikkat edilmesi gereken þey olduðu 

gibi baþý boþ býrakýlmamalýdýrlar.Çoðunun 

turist kisvesi altýnda misyonerlik faaliyeti 

yaptýðý, Cennet vatanýmýzý tahrip 

ettiði,ormanlarýmýzý yaktýðý, kimilerinin ise 

kaleler,hanlar,hamamlar,suyollarý,kervansara

ylar,kümbetleri ziyaret esnasýnda tahrip ettiði 

, bazýlarýnýn ise tarihi eserleri,el yazmasý 

kitaplarý, yurtdýþýna kaçýrdýðý ilgili Kurumlar 

tarafýndan bilinmektedir.Misafirlerimiz 

misafir olduktan sora necip milletimiz 

aðýrlamaktan çekinmeyecektir.

TURİZMİN ÖNEMİ

Vakfıkebir İlçe Mahalle Yolları Sanat Yapıları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2018/370022
1-İdarenin
a) Adresi   : Yalıncak Mah. Rize Cad. 66 61000 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341211 - 4623341867
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@trabzon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 779,12 m³ duvar temel kazısı, 1484,65 m³taş duvar, 261,75 m³ 
istifsiz taş dolgu, 120 m² derz, kutu menfez ve bunların her türlü kazıları
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir Kirazlık-Deregözü, Ballı, Köprüçek, Yalıköy-Demirci, 
Mısırlı, Fevziye Mahalle Yolları
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası /(2. Kat 
204 ve 214 Nolu Odalar ) Rize Caddesi No:66 Yalıncak Mahallesi 61000/ORTAHİSAR/TRABZON 
b) Tarihi ve saati   : 14.08.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11 Haziran 2011 tarih ve  27961 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan  Yapım İşlerinde Benzer İş 
Grupları Tebliği ekinde yayınlanan (A) ALT YAPI İŞLERİ ne ait V  grup işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere 
denk sayılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Dairesi başkanlığı (Gülbaharhatun mah ./Belediye Ana Bina ) 
61000/ORTAHİSAR/TRABZON adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası /(2. 
K a t  2 0 4  v e  2 1 4  N o l u  O d a l a r  )  R i z e  C a d d e s i  N o : 6 6  Ya l ı n c a k  M a h a l l e s i 
61000/ORTAHİSAR/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
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EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU

Eğitim camiasında ve çevresinde 
sevilen ve sayılan bir kişi olan emekli 
öğretmen Bekir Kukul (73), 20 Temmuz 
2018 Cuma günü sabah saatlerinde 
geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 
hayatını kaybetti. Aynı gün Beşikdüzü 
ilçesi merkez Camii'nde ikindi nama-
zından sonra kılınan cenaze namazı-
nın ardından Vardalı Mahallesi'ndeki 
aile kabristanlığına defnedildi. Merhum 
Bekir Kukul hocamıza Allah'tan rahmet 
kedrli ailesine ve yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz. 

Beşikdüzü İlçesi Vardallı Mahallesinden ve Vakfıkebir ilçesinde de uzun 
yıllar eğitim camiasına öğretmen olarak hizmet veren Bekir Kukul (73), 
geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon 
halkına kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve 
Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel 
Müdürlüğünün 'çözüm merkezi' olan ALO 185 
TİSKİ MAVİ HAT '7 gün 24 saat' boyunca 
aralıksız olarak 
Trabzon'a hizmet 
veriyor. Birçok 
hizmeti Trabzonlu-
lara sunan ALO 
185 TİSKİ MAVİ 
HAT, Türkiye'de ilk 
ve tek olan yeni bir 
uygulamayı daha 
hizmete sundu. 
Trabzonlular tüm 
GSM operatörleri 
ve sabit hatlar 
üzerinden 185'i 
arayarak kredi 
kartı ile su fatu-
ralarını ödeyebi-
liyor. Borç sorgu-
lama seçeneğini 
tuşlayarak TC kimlik 
numarası veya vergi kimlik numarası ile giriş 
yapan aboneler, fatura tutarını öğrenebiliyor ve 
kredi kartı ile anında ödeme yapabiliyor. Bu 
uygulama Türkiye genelindeki büyükşehir 
belediyeleri arasında ilk ve tek olarak 
Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Öte yandan ALO 

185 TİSKİ MAVİ HAT'tı arayan aboneler, çözüm 
merkezi operatörüne bağlanmadan 'planlı su 
kesintileri' menüsünden bulundukları ilçe veya il 
genelinin tamamındaki planlı su kesintilerini 
anons olarak dinleyebiliyor. İçme suyu hizmet-
leri, kanalizasyon hizmetleri, abonelik hizmetleri 

ve idari işlemler gibi 
birçok hizmet yine 

ALO 185 TİSKİ 
MAVİ HAT 
üzerinden veriliyor. 
Trabzonlular ayrıca 
çözüm merkezi 
operatörlerine 
bağlanarak her 
türlü talep, görüş 
ve önerilerini bil-
direbiliyor. Trab-
zonluların ALO 
185'i arayarak 
yapmış olduğu 
arıza bildirimleri 
sistem üzerinden 
online olarak anın-

da saha ekiplerine 
iletiliyor ve gerekli 

çalışmanın kısa sürede yapılması sağlanmış 
oluyor. Ayrıca arızayı bildiren abonelere takip 
numarasını da içeren bilgilendirme mesajı 
(SMS) anında gönderiliyor. Böylece vatandaş-
ların talebini ve yapılan çalışmaları çok daha 
kolaylıkla takip edebilmesi sağlanmış oluyor.

TELEFONLA SU FATURASI ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI
Türkiye'de bir ilk… Trabzonlular ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT'tı arayarak su faturalarını ödeyebiliyor.
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zun yıllardır Vakfıkebir de gazilerle Uilgili dernek faaliyetlerinde bulunan 
ilçenin sevilen simalarından Galip Şeref 
yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla 
birkaç aydır tedavi görüyordu. 
Hastalığının ilerlemesi sonucunda 19 
Temmuz 2018 Perşembe gece yarısı 
hayata gözlerini yuman Galip Şeref, 20 
Temmuz 2018 Cuma günü Cuma 
namazına müteakiben Vakfıkebir 
Güneyköy Mahallesi Ketaş Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Galip 
Şeref'e Yüce Allah'tan rahmet ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

SERHAN AKYOL SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI 

VAKFIKEBİR BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

20 Temmuz 2018 Cuma günü 
geçirdiği elim bir trafik kazası 
sonucunda yaşamını kaybeden 
Serhan Akyol (22), 21 Temmuz 
2018 cumartesi günü Öğle 
Namazına müteakiben Merkez 
Eski Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Körez 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Genç kardeşimize Yüce Allah'tan 
rahmet ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

Vakfıkebir İlçesine bağlı Çamlık Mahallesinde 
bulunan Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı 

yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları 
operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri 
ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladılar. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununa Mualefet (İzinsiz Kazı Yapma) ve 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıları Koruma 
Kurulunun 25.07.1998 gün ve 3267 sayılı kararı 
ile korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescil 
edilmiş alan içerisinde A.K.(38), O.K.(26), 
H.M.(37), O.K.(20),E.K.(22)  şahısların kazı 
yaptıkları ihbar alınarak yapılan operasyonda 
suç aletleri ile birlikte yakalanarak adli işlem 
yapılmak üzere savcılığa sevk edildiler. 
Yakalanan şahıslarla birlikte olay mahallinde 
1 adet Digital M.E.T.A-106 Metal ve Boşluk 
arama Dedektörü (Sağlam), 2 adet Akü, 1adet 
Yankeskili Kazma, 1 adet Küçük Balta, 
1 adet Balyoz, 1 adet 30 cm. Uzunluğunda 
Demir Çubuk, 1 adet 28 cm. Ahsap Sapı ve 
13 cm. Çelik Uzunluğu olan Keski Malzemesi ele 
geçirildi. Olayda kullanıldığı tespit edilen araca 
el konulduğu ve olayla ilgili soruşturma devam 
etmektedir. 

Büyükliman Kuva-i Milliye Gaziler Derneği Başkanı Galip Şeref (90), tedavi 
görmekte olduğu Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti.

Vakfıkebir İlçesi Körez Mahallesinden Şenol Akyol'un oğlu Serhan Akyol 
(22), geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 

EYNESiL'DE ŞEHiDiMiZE VEFA
Giresun'un Eynesil İlçesine yaptırılan üst geçide Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin'in adı verildi.

E
ynesil'in en önemli ihtiyaçlarından birisi 
olan üst geçit, Eynesil Belediye Başkanı 
Coşkun Somuncuoğlu'nun gayretleri ile 

hizmete girdi. Eynesil Belediye Başkanı 
Coşkun Somuncuoğlu, “İlçe merkezimizden 

karşıya geçişlerde 
kullanılmak üzere bir üst 
geçit  yapılması yönünde 
talebimiz vardı. Halkımızın 
can güvenliği acısında büyük 
önem taşıyordu. Yaptığımız 
girişimler neticesinde üst 
geçidimiz tamamlanarak 
halkımızın hizmetine 
sunuldu. Yapılan üst 
geçidimize Şehidimiz Uzman 
Çavuş Hakan Ergin'in adını 
verdik.  Ayrıca hem Türk 
Bayrakları ile hem de 
15 Temmuz Milli Birlik ve 
Beraberlik Günü afişleriyle 
süsledik. Bu vesileyle 
vatanımız için canını veren 
tüm şehitlerimize Yüce 

Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hizmetin ilçemiz 
gelmesinde büyük emeği gecen Karayolları 
10. Bölge Müdürü Sayın Selahattin 
Bayramçavuş'a  teşekkür ediyorum “dedi. 

24-25 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak olan 
festivalde halk oyunları gösterilerinin yanı sıra 
Tonya tereyağının tanıtımının da yapılacak. 
Festivalde ayrıca en iyi jersey ırkı düve 
yarışması, en iyi inek püskülü yarışması, en 
iyi tereyağı yarışması, Tonya kadınının 
hayatını anlatan kompozisyon yarışması 
yapılacak. Ayrıca yine festival kapsamında 
en çok süt üreten üreticiler ile en kaliteli süt 
üreten üreticiler de ödüllendirilecekler.  
Konser bölümlerinde ise, Zeynep Başkan, 
Sait Uçar, Aydın Güner, Cengiz Selimoğlu, 
Çayan, Faik Pala, Kurtuluş Erbil, Mustafa 
Şafak, Neşet Aydın, Onay Şahin, Özkan 
Pekin, Sebahattin Yanık ve Aytekin Öztürk, 
Tonyalılara müzik ziyafeti verecekler. 

Programın sunumunu ise Tosun 
Paşa yapacak. 17. Tonya Tereyağı 
Kültür ve Sanat Festivali hakkında 
bir açıklama yapan Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, "Tonya'mı-
zın hem ekonomik hem de kültürel 
değeri olan tereyağı festivalinin 
17.'sini gerçekleştirmek için tüm 
hazırlıklarımızı en ince detaylarını 
düşünerek planladık. Bu yıl görkem-
li bir festival ile hem tereyağımızın 
tanıtımını yapacağız hem de festi-
vale katılan vatandaşlarımızın güzel 
vakitler geçirmelerini sağlayacağız. 
Her zaman olduğu gibi yine birlik ve 
beraberlik duygularımızı pekiştire-
ceğimiz festivalimize tüm Tonyalıları 
davet ediyoruz. Ayrıca çevre ilçeler 

ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi ağırla-
maktan onur duyacağız. Festivalimiz ilçemize 
hayırlı uğurlu olsun." dedi.

TONYA TEREYAĞI FESTİVALİNE HAZIRLANIYOR
Tonya Belediyesi tarafından organize edilen 17. Tonya Tereyağı 
Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar devam ediyor. 

KiLiSEDE KiLiSEDE 
DEFiNECiLERE BASKINDEFiNECiLERE BASKIN

Vakfıkebir İlçesine bağlı Çamlık 
Mahallesi Dereiçi Mevkiinde bulunan 
Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı 
yapan definecilere jandarmadan 
suçüstü baskını yapıldı. 

Vakfıkebir İlçesine bağlı Çamlık 
Mahallesi Dereiçi Mevkiinde bulunan 
Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı 
yapan definecilere jandarmadan 
suçüstü baskını yapıldı. 

akfıkebir ilçesi esnaflarından Güven Ticaret VKoll. Şti. Ahmet Güven ve Nuran Güven'in 
oğlu ayrıca Selim Güven'in torunu Makine 
Mühendisi Uğur ile Nurten ve Beydul Çıtlak'ın 
Banka Memuru olan kızları Buket, muhteşem bir 
düğün töreni ile bir ömür beraberliğe evet 
dediler. Sabri Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonu'nda yapılan muhteşem düğün töreninde 

genç çiftlerin nikahlarını Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta kıyarken Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız ise evlilik 
cüzdanlarını takdim etti. Her iki başkanda genç 
çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Bizlerde 
Buket ve Uğur'a evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.  

BUKET İLE UĞUR BİR ÖMÜR BERABERLİĞE EVET DEDİLERBUKET İLE UĞUR BİR ÖMÜR BERABERLİĞE EVET DEDİLER

Beşikdüzü Yeşilköyspor 
Kulübü Başkanı Alparslan 

Gündoğdu, “Önceliğimiz geçmiş 
yılın kadrosunu elimizde tutup, 
bir iki  takviye ile alt yapıda 
şampiyon olan U19 kadrosuyla  
güçlendirmektir. Kulübümüzün 
kısa, orta ve uzun vadeli 
planları mevcuttur. Öncelikle 
yapılanmayı tamamladık. Bu 
sene beklenen başarıyı gösterip 
bir üst ligi hedefliyoruz. Tabi ki 
bu yalnız bizim çalışmaları-
mızla olmuyor. Geçmiş 
yıllarda bizlere yardımcı olan 
büyüklerimize, iş adamları-
mıza, siyasilerimize, 
başkanlarımıza, devlet 
adamlarımıza çok teşekkür 
ediyoruz. Yerel sezon 
öncesinde gerek mülki 
amirlerimizin gerek iş 
adamlarımızın maddi ve 
manevi yardımlarını 
bekliyoruz. Ayrıca bu kulüp 
Büyükliman Bölgesini temsil 
etmektedir. O sebepten 
Büyükliman yöresinde 
bulunan Belediye Başkan-
larımızın ve iş adamlarımızın 

her birinin desteğine ihtiyacımız 
vardır. Kendilerine ziyaretlerde 
bulunup destek isteyeceğiz. 
Altyapı çalışmalarımızı da 
sürdürüyoruz önümüzdeki yıl 
onları da lige katacağız. 
Amacımız Futbola yeni 
yetenekler kazandırmaktır. Yeni 
sezon Trabzon Futboluna hayırlı 
uğurlu olsun. Kazasız belasız ve 
hakkaniyetli, centilmen, bir futbol 
sezonu diliyoruz” dedi. 

HEDEFiMiZ BAL LiGi
Beşikdüzü Yeşilköyspor Kulübü Başkanı Alparslan Gündoğdu 
yeni sezon çalışmaları ile ilgili açıklamalar yaptı.



Büyükliman
Postası HABER7 27.07.2018

VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI 
KIZ KUR'AN KURSUNDA SONA DOĞRU

TAMAMLAMAK İÇİN BİR 
HAMLE DAHA...
17 Eylül2015 tarihinde müte-
vazi bir törenle temeli atılan ve 
bir seferberlik anlayışıyla 
Vakfıkebirli kardeşlerimizin 
destek vererek sahip çıktıkları 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu, 
inşaat aşamasında şimdiye 
kadar yaklaşık 7 milyon TL 
harcama ile hemen hemen 
yüzde 80 oranında tamamlandı. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ve gözetiminde, 
hayri hizmetleri yürütmek 
amacıyla kurulan Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği tarafından 
2015 yılı eylül ayında itibaren 
adım adım uygulanan ve 

toplam 8 bin m² alan üzerine 
kurulu, 5 katlı, iki ayrı blok 
olarak planlanan bu proje; 
200 yatak kapasiteli pansiyon, 
250 öğrenci kapasiteli hafızlık 
derslikleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın 'Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde 150 kapasiteli 4-6 
yaş grubu öğrencinin 'Kur'an 
Eğitimi ve Öğretimi' göreceği,3 
ana bölümden oluşuyor. 1200 
m² alan üzerine kurulu tesiste; 
200 öğrenci kapasiteli yurt 
binasında 40 adet yatakhane, 
misafirhane ve öğretmen 
odaları yanında 4-6 yaş grubu 
150 öğrencinin Kur'an Eğitimi 
ve Öğretimi' göreceği sınıflar 

yer alacak. 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binasında ise, 
11 adet hafızlık sınıfı, 1 adet 
yabancı dil sınıfı, 120 m²'lik 
mescit, 240 m²'lik yemekhane, 
200 öğrenci kapasiteli 
konferans salonu, öğretmen 
odaları, toplantı salonu, yönetici 
bürosu, 300 m²'lik kapalı spor 
salonu, kütüphane ve 100 m²'lik 
kantin ve kafeterya bulunacak. 
Modern eğitim kompleksinde 
ayrıca 4-6 yaş öğrencileri için 
2.000 m²'lik alan üzerinde 
çocuk parkı, 20 araçlık kapalı 
otopark basketbol ve voleybol 
sahası ile dinlenme yerleri 
yapılacak.Vakfıkebir Kirazlık 
Sahil Camii arkasında devlet 
karayoluna 300 metre uzaklıkta 
bulunan ve 2018-2019 eğitim 
öğretim yılı başlangıcına kadar 
bitirilmesi planlanan Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu 
tamamlandığında, eğitim 
öğretim hizmetleri için halen 
gözetim, denetim ve himaye 
görevini yürütmekte olan ilçe 
müftülüğüne teslim edilecek.
GAYRET BİZDEN TEVFİK VE 
İNAYET ALLAH'TANDIR.
Tamamlandığında sadece 
Vakfıkebir'in değil, çevredeki 
diğer ilçelere hatta diğer 
vilayetlere de hizmet edecek 
kapasitede ve donanımda, ça-
ğın gereklerine göre inşa edil-

mekte olan bu ilim yuvasının 
ilave 3 milyon TL ile tamamlan-
ması beklenmektedir. Eğitime 
başlayabilmek için bu meblağın 
bir milyon TL'sine kısa sürede 
temin edilme zarureti vardır. 
Şimdiye kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da Allah'ın inayetine 
sığınıyor, duyarlılıklarından 
kuşku duymadığımız hayırse-
verlerimizin yardımlarını aşağı-
daki banka hesap numaralarına 
bekliyoruz. Acil tamamlanmayı 
bekleyen mutfak, yemekhane, 
konferans salonu, kantin, der-
slikler, yatakhaneler.
Başladığımız günden bugüne 
kadar 7 milyon TL'nin temin 

edilmesinde kardeşlerimizin 
gösterdiği fedakarlık, cömertlik 
ve hayırda yarışma gayreti her 
türlü takdir üstündedir. Kuşku 
yok ki, Yüce Mevla onları 
mükafatlandıracaktır. Biz onlara 
şükranlarımızı ve iyi dilekleri-
mizi arz ediyoruz. hayır duada 
bulunuyoruz. Yüce Mevla 
dünya ve ahiret mutluluğu, 
sağlık ve afiyet lutfeylesin. Allah 
Teala'nın Vakfıkebir halkına 
bahşettiği bu fedakarlık, cö-
mertlik, hayırda yarışma arzusu 
ve Kur'an sevgisi, bundan son-
raki aşamada ihtiyaç duyduğu-
muz 3 milyonun temin edilece-
ğine dair inancımızı ve umutla-
rımızı güçlendirmektedir.

KARADENİZLİLERİN YÜZYILLIK  'KADIRGA' SEVDASI

GAYRET BİZDEN TEVFİK VE İNAYET 
ALLAH'TANDIR.
İletişim bilgileri ile kurs inşaatının bütün 
evrelerini ve binanın bölümlerini paylaşıyoruz.
Banka hesap numaraları:
Halk Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR650001200977400016000067
Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR500001000252666282665002
İletişim - Telefon:
Dernek : 0 462841 5405
İlçe Müftülüğü : 0 462 841 5144
Dernek Başkanı (Ali Dunay): 0542 630 98 82
Fax : 0462 841 54 05

Daha sonra Kadırga'nın etra-
fında bulunan üç obadan 

kemençe ve davul zurna 
eşliğinde Kadırga horon düzüne 
inen binlerce vatandaş birlikte 
horon oynadı. Cuma namazı 
sonrası yağmur şiddetini arttır-
ması sonucu eğlence horona 
zaman zaman ara verildi.  Bura-
da vatandaşlara seslenen Vali-
miz Sayın Okay Memiş, Kadır-
ga Yaylası'nın Gümüşhane, 
Trabzon ve Giresun illeri ile 
birçok beldenin, birçok ilçenin 

ortak buluşma noktası olduğunu 
söyledi. Kadırga yaylasının 
yüzlerce yıldır kadimden gelen 
geleneğin ve kültürün yaşatıl-
dığı çok önemli bir bölge 
olduğunu kaydeden Vali Okay 
Memiş, “Bu sene de Zigana-
Kadırga arası, devamında da 
Kadırga ile Erikbeli arasındaki 
yolumuzu Yeşil Yol Projesi 
üzerinden beton yol olarak 
yapılmasını gerçekleştireceğiz. 
Gümüşhane ve Trabzon Valilik-
leri olarak milletvekillerimizin 

destekleriyle, belediye başkan-
larımızın, siyasi parti temsilcile-
rimizin destekleriyle onbinlerce 
insanımızın yazın yaşadığı bu 
yaylalara bu hizmetlere 
kavuşturacağız” diye konuştu.
BÖLGE HALKI BU GELENEĞİ 
YAŞATIYOR
Trabzon Valisi Sayın Yücel 
Yavuz da, “Dört yıldır bu 
bölgedeyim ve bu bölgeye 
hizmet etmekten onur duydum, 
gurur duydum, şeref duydum. 
Bizim geleneğimizde, göreneği-
mizde ve tarihi adetlerimizde 
kardeşlik, birlik, beraberlik 
vardır. Geleneklerimizi ve 
örfümüzü muhafaza ettiğimiz 
müddetçe, milli ve manevi 

değerlerimize sahip çıktıkça 
ayaktayız, diri bir şekilde 
geleceğe güvenle bakıyoruz. 
Karadeniz bölgesi, bu bölgedeki 
vilayetlerimiz, bu bölgemizin 
insanları tarih boyunca bu 
geleneği yaşatıyor ve dünya var 
olduğu müddetçe de yaşatıla-
cak” dedi.  AK Parti Gümüşhane 
Milletvekili Osman Akgül ise 
coğrafyalara sınır çizilebildiğini 
fakat gönüllere sınır çizileme-
diğini belirterek, “Hasretin bittiği 
noktadayız. Türkiye'nin her vila-
yetinden, Avrupa'dan ve dünya-
nın her noktasından Kadırga'ya 
gelerek hasretin bittiği noktada 
buluşan herkesi selamlıyor, 
birlikteliğiniz, beraberliğiniz 

daim olsun diyorum” dedi. Şen-
likte ayrıca Özkürtün Belediye 
Başkanı Aynur Zorlu, Kürtün 

Belediye Başkanı Ahmet Kanat, 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel, Maçka Belediye Başkanı 
Koray Koçhan, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız 
da birer selamlama konuşması 
yaptılar. Konuşmaların ardından 
rengarenk yöresel kıyafetlerini 
giyinenlerin de aralarında 
bulunduğu binlerce kişi, 
doğanın eşsiz güzelliği 
eşliğinde horon oynadı.  
Şenlikte Karadenizli sanatçılar 
şenliğe katılan binlerce 
Karadenizliye yağmura rağmen 
unutulmaz saatler yaşattılar.

Yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını dünyaca ünlü açık camide kılmaya gelen vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet'in de 
namaz kıldığı dünyaca ünlü ve Kabe'den sonra üzeri açık tek ibadethane olan açık camide çimler üzerinde Cuma namazı kıldı. 

İl Müdürü Ahmet Kurt konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile İl 
Müdürlüğümüz; engelli, yaşlı çocuk, 
kadın, şehit yakınları ve gaziler, 
genç, göçmen ve yoksul kesimin 
sorunlarına çözüm bulmakla 
görevlidir. Bu görevi yapmaya 
çalışırken vatandaşın eğilimlerini 
beklentilerini tespit eder, alan 
araştırmaları yapar, toplumsal 
farkındalık oluşturur. Müdürlüğümüz 
vatandaşın müracaatını beklemeden 
sorunu gördüğünde duyduğunda 
müdahale eder, arz odaklı çalışmayı 
benimseriz” dedi. Kurt açıklamasına 
şöyle devam etti: “Bugün Dede 
korkuttan beri süregelen insanları 
eğlence, inanç iş ekseninde 
buluştuğu Kadırga Yaylası'nda da 

Psikologlarımız, Sosyal Hizmet 
Uzmanlarımız, Sosyologlarımız, 
çocuk gelişim uzmanlarımız ile 
hizmete talibiz. Hep birlikte 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 
Ola ki, şiddet gören bir kadının, 
ihmal veya istismar edilen bir 
çocuğun, bakıma muhtaç bir 
yaşlının, desteklenmesi gereken bir 
engellinin dostane çözümü oluruz. 
Veyahut bir ailemize koruyucu aile 
yaparız. Bu amaçla hizmet kataloğu 
dağıtıp birebir mesleki görüşmelerle 
çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, 
yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, 
önleyici, destekleyici, geliştirici, 
rehberlik ve danışmanlık odaklı 
sosyal hizmetlerin tanıtımını yapıp, 
farkındalık oluşturma çalışmalarını 
başlattık. Bundan sonra ki şenlik ve 

KURT'TAN BiR FARKINDALIK DAHA
Çalışma Sosyal Hizmetler ve 
Aile Trabzon İl Müdürü 
Ahmet Kurt, bir farkındalık 
daha yaptı ve Kadırga 
Yaylası'nda uzman ekibiyle 
birlikte hem vatandaşlar hem 
hizmet verdi hem de 1000 
vatandaşa yemek verdi.



Y
az sıcaklarıyla baş edebilmenin en etkili yolu 
klima… Günlük hayatın içinde, birçok alanda 
klimalara maruz kalıyoruz. Ev, iş, araba, 

market gibi alanlarda ve toplu taşımada klimaların 
üflediği sert ve kuru havayı nüfus ediyoruz. Bir 
serinleme yöntemi olarak sıklıkla başvurulan 
klimalar, bazı durumlarda sağlığımız için tehlike 

oluşturabiliyor. Ortam havasını kurutarak, vücut 
dengesini olumsuz etkileyebilen klimaların cilt ve 
solunum sistemi üzerinde zararlı faktörleri 
olabiliyor. Gözlerimiz de klimalardan nasibini 
alıyor. Dr. Zafer Kamiloğlu, serinlerken göz 
sağlımızdan olmamak için klimalı ortamlarda 
yapmamız gerekenlere değindi.

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

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

keyifle yemek sizleri bekliyor.

> Sadık AYDIN 4'de

> Abdulkadir AYNACİ 4'de> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de

DR. KAMİLOĞLU; "AMAN DİKKAT, 
KLİMA GÖZLERİNİZİ ÇARPMASIN"

KARADENiZLiLERiN 
YÜZYILLIK  'KADIRGA' SEVDASI
Yüzyılın şenliği Kadırga Şenlikleri 
binlerce Karadenizliyi 2200 Kadırga 
Tepesi'nde buluşturdu. 

TÜRKMEN'DEN KADIRGA'YA BÜYÜK HİZMET
Kadırga Yaylası'nın sembolü Açık Camiye Üsküdar 
Belediyesi tarafından yaptırılan şadırvan ve WC bugün 
Cuma Namazı'ndan önce Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen tarafından törenle hizmete açıldı. 


