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Ahmet KAMBUROĞLU
EN BÜYÜK TEHLİKE ŞEHİR-
LERARASI OTOBÜS DURAĞI:
Yalıköy Mahalle merkezinde 
bulunan otobüs yazıhanelerinin 
otobüslere yolcu vermek için 
yolun karşı tarafında bulunan 
otobüs durağına yolcuların 
ellerindeki valizlerle geçmesi en 
büyük tehlikeyi oluşturuyor. Bu 
bölgede yaşayan insanların yolun 
karşısına geçmek için sadece 
yaya geçidini kullanıyor olması 
kazaya davetiye çıkartıyor. Ayrıca 
Balıkçı barınağına geçmek için de 
bu yaya geçidi kullanılıyor. 
Trabzon sahil yolunun bilhassa 
yaz aylarında yoğun trafik 
akışının yaşandığı yol güzergâhı 
olması nedeniyle bu yol 
güzergâhından hiçbir önlem 
alınmaksızın sadece yaya 
geçidinden geçip karşı tarafa 
ulaşmak çok da kolay olmuyor. 
Eskiden yapılan alt geçit her 
nedense Yalıköy Beldesi'nin 
merkeze uzak giriş noktasına 
yapıldı. Bu alt geçidin olduğu 
bölgede hiçbir insan yoğunluğu 
olmadığı gibi, yine Belde'nin 
merkezden uzak bir yerine yapılan 
üst geçit ise haklı olarak hiçbir 
vatandaş tarafından kullanılmıyor. 
Çünkü beldede hakim nüfusun yaşlı 
olması ve sakatlar için üst geçidin 
müsait olmaması en büyük etkenler 
arasında bulunuyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ:
Olayla ilgili olarak görüşlerine 
başvurduğumuz vatandaşlar, “Bu 
kullanılmayan alt ve üst geçitlerin 
kime ne faydası var. Merkezi 
konumda olan bölgeye bu alt ve üst 
geçitler yapılsaydı da bu ölümler ol-
masaydı daha iyi değimliydi? Şimdi 
yetkilileri göreve çağırıyoruz. Artık 
bu ölümlere bir son verilsin. Yaya 
geçidinin olduğu bölgeye sakat veya 
engellilerin de kullanabilecekleri ya 
bir üst geçit, ya da aynı özelliklere 
sahip bir alt geçit yapılsın, bu 

ölümler son bulsun. Ölümlerin 
yaşandığı bu yaya geçidinin olduğu 
noktadaYalıköy merkez bölgesinde 
iki taksi durağının yer alması ve 
vatandaşların sağlı sollu araç park 
ederek burada yaşanan yoğunluğu 
artırması bu bölgeye acilen bir üst 
geçit, ya da alt geçit yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Aksi halde bu 
bölgede her geçen gün ölümler 
artarak devam edecektir” şeklinde 
tepkilerini dile getirdiler. 
“ARAÇ PARK YERİ BELDENİN 
HAKKI DEĞİL Mİ?”

Yalıköy Beldesi'nin sadece dört 
mahalleye hitap etmediğini, ard 
bölgesinde onlarca mahalle bu-
lunduğunu ve bu mahallelerden 
gelen insanların Trabzon veya 
diğer illere gitmek için Yalıköy 
merkezini üs olarak kullandıkla-
rını ifade eden vatandaşlar ayrıca 
araç park etmek için bu bölgede 
bir de park yeri oluşturulması 
gerektiğine dikkat çektiler. 
“YETKİLİLERE 
SESLENİYORUZ”
Yetkililere seslerini duyuramadık-
larını iddia eden bazı vatandaşlar 
ise şöyle konuştular: “Yetkililere 
sesleniyoruz. Yalıköy Mahalle-
mizde yaşayan vatandaşlarımızın 
can güvenliğini kimler koruyup, 
kollayacak? Eğer bu bölgede da-
ha önce önlemlerinizi alsaydınız 
da bu ölümler olmasaydı daha iyi 
değimliydi? İnsanlara faydası 

olmayan, her nedense vatandaşların 
kullanamayacağı yanlış yerlere 
yapılan alt ve üst geçitler sonucu 
ölenlerin hesabını kim verecek? 
Özellikle Kara Yolları yetkililerini 
göreve çağırıyoruz. Mahalle halkının 
sesine kulak verin. Artık ölümler son 
bulsun. Üst geçidimiz, ya da alt 
geçidimiz bir an önce yapılsın, 
aciliyeti olan sorunlarımız çözülsün. 
Bunca kazalarda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın da yaşama hakkı 
olduğu unutulmasın.” 

BU ÖLÜMLERİ KİM DURDURACAK?

“İNSAN VE DİĞERLERİ”

Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Yalıköy Mahallesi (Yalıköy eski Beldesi) Trabzon sahil yolu geçişi üzerinde gün 
geçmiyor ki bir trafik kazası yaşanmasın. Yaşanan bu trafik kazalarında onlarca vatandaşımız hayatını 
kaybederken birçok trafik kazası da maddi hasarlı olarak yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. 

Alt Geçit (Mahalle Girişi)

Üst Geçit (Mahalle Çıkışı)

Çeşitli okullarda öğretmenlik ve 
idarecilik görevlerinde bulunan 
ve başarılı çalışmalara imza 
atan Cemile Kahyaoğlu, 

başarılı bir şekilde 9 yıldır 
sürdürmekte olduğu İMKB Mesleki 
ve Teknik Eğitim Merkezi  (METEM) 
Müdürlüğü görevinden sonra yeni 
görev yeri olan Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine 
başladı.  Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü görevine yeni 
başlayan Kurum Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu yaptığı açıklamada; 
“Benden önce bu görevi layıkıyla 
yürüten tüm müdürlerime şimdiye 
kadarki hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum ve bundan 
sonraki çalışma hayatlarında 
kendilerine başarılar diliyorum. 
Devraldığımız bu görevi daha ileriye 
götürmek, Vakfıkebir halkına daha 
çok hizmet etmek amacıyla daha 
çok çalışmamız gerektiğine 
inanıyorum. Halk eğitim merkezi 
ilçenin göz bebeği konumunda bir 
kurum. Sorumluluğumuzun bilinci 
içerisindeyiz. İlçemiz için elimizden 

gelen bütün gayretleri gösterip, 
güzel çalışmalara imza atmayı 
planlıyoruz. İlçenin ihtiyaçları 
doğrultusunda gereken kursları 
açacağız. Vatandaşlarımızın da 
taleplerini değerlendirerek, 
devraldığımız görevi en iyi şekilde 
sürdürmek için gayret göstereceğiz. 
Kurumda görevine devam eden 
Müdür yardımcılarımız, idari 
personelimiz, usta öğreticilerimiz ve 

tüm kurum görevlilerimiz 
görevlerinin bilincinde ve hepsi 
kendi branşlarında çok tecrübeli 
kişiler. Onların sayesinde 
yapacağımız çalışmalarla 
kurumumuzu layık olduğu noktada 
tutup,  en iyi şekilde ilçe halkına 
hizmet sunacağımızdan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
CEMİLE KAHYAOĞLU 
1968 yılında Giresun İli Bulancak 

İlçesinde doğdu. İlkokulu Bulancak 
ilçesi Yalıköy ilkokulunda bitirdi. 
Ortaokul ve Liseyi Giresun Kız 
Meslek Lisesinde tamamladı. Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kız 
Sanat Eğitimi Yüksek Okulu Giyim 
Bölümünden 1986 yılında mezun 
oldu. 1986 yılında Mardin ili Kızılte-
pe ilçesi Pratik Kız Sanat Okulunda 
Giyim öğretmeni olarak göreve baş-
ladı. 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir 
Kız Sanat Ortaokuluna Müdür olarak 
atandı. 1990 yılında Trabzon ili 
Beşikdüzü İlçesi Kız Meslek 
Lisesinde Okul müdürü olarak 
göreve başladı. Daha sonra Uzman 
Öğretmenlik sınavına girerek sınavı 
kazandı ve Uzman Öğretmen unva-
nını aldı. 2010 Yılında Vakfıkebir 
İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Mer-
kezi Müdürü olarak göreve başladı. 
Bu okulda 9 yıllık görev süresinin 
ardından 2019 yılı Temmuz ayı 
içerinde yapılan müdür atamalarının 
ardından Vakfıkebir Halk Eğitim 
Merkezine Müdür olarak adanarak 
göreve başladı. Cemile Kahyaoğlu 
Evli ve 2 çocuk annesidir. 

MÜDÜR KAHYAOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü olarak atandı

Biz yazmaktan usanmadık, onlar da 
kirletmekten…
Birkaç haftadan beri sürekli olarak 
Vakfıkebir Plajındaki kirliliklerden 
bahsediyoruz…
İnsan bunları yapmaz diyoruz ama demek 
ki yapıyor muş?
Vakfıkebir Plajında bulunan yürüyüş ve 
bisiklet yolu olarak yapılan yerlerde 
çekirdek kabukları ile karşılaşmak hiçte zor 
değil…
Geçtiğimiz günlerde ise; Vakfıkebir 
belediyesi tarafından bir tabela konuldu…
Tabelada şöyle yazıyor; “LÜTFEN 
YERLERE ÇEKİRDEK KABUĞU 
ATMAYINIZ”
Ne güzel değil mi?
Vakfıkebir Belediyesi kendince bir önlem 
almış…
Sonuç ne oldu sizce?
Sonuç; tabelayı o yapıştırdıkları yerden 
sökmüşler ve o tabelanın olduğu yerde 
çekirdek yeyip, kabuklarını da tabelanın 
olduğu yerin önünü atmışlar…
Böyle bir hareket yaparak ne demek 
istemişler?
Burada suç insanların mı? yoksa Vakfıkebir 
Belediyesi'nin mi?
Kaç haftadan beri yazdığım gibi Vakfıkebir'e 
kazandırılmış bir yeri, biz neden 
kullanmasını biliyoruz. Çöpleri yollara 
atacağız, fıskiyeleri, kapıları ve tuvaletleri 
kıracağız, kullanılamaz hale getireceğiz…
Hep Vakfıkebir diyorum ama geceleri orada 
başka başka araçlar görmüyor değiliz. 
Onlar bir inat uğruna oraları kullanılmaz 
hale getiremezler mi?
İnsanların kabahati çok büyük…
Hiçbir insan böyle yapmamalı, ev hali nasıl 
ise öyle davranmalı diyorum…
Bir suçta Vakfıkebir Belediyesi'ne 
buluyorum…
Bu plajı yapıyorsun ama hiçbir güvenlik 
tedbiri almıyorsun…
Ne kamera var, nede bir nöbetçi…
İlçemizde bir mobese sistemi var. Bununla 
bir şeyler belirlenebilir, buna göre bir işlem 
yaptırılabilir…
Belediyemizde bir nöbetçi görevi yapacak 
kişi bulamıyor muyuz?
O kadar çalışanımız varken, bir nöbetçi 
oraya yerleştiremiyor muyuz?
Eğer bir elemanımız yoksa polislerimizden 
ve bekçilerimizden destek alınabilir…
İlçemizde yaklaşık olarak 18 çıvarı bekçi 
varmış…
Diğer türlü bir çözüm olmayacak gibi 
görünüyor…
Bunları yapanları yakalayıp, gerekli cezanın 
verilmesini bekliyoruz…
Şöyle derler;
Emeğe saygı yok…
Yapılanın bir değeri yok…
Milli servetin hiçbir önemi yok…
Yıllardır Vakfıkebir'de bir şeyler yapılsın 
diye bekliyoruz…
Eeeeeeee şimdi ne oldu…
Bir işler yapmaya gayet gösteriliyor. 
İnsanlar bunları nasıl kullanıyor…
Yazık değil mi?
Birde böyle yaparak birlik olamıyoruz ki 
yine ikiye ayrılmış oluyor…
İnsanlar ve diğerleri…
***********************
“DİLENCİLERDEN KURTARAMIYORUZ”
Genelde Vakfıkebir' de her Pazartesi günü 
pazar kurulur, Cuma günleri ise insanlar 
camiye gittikleri için kalabalık olur. Bu 
günlerde dilencilerden insanlar 
kurtulamıyor. Çoğunluk Suriye'li olan 
dilenciler için kabahatler kanunundan belirli 
bir cezai işlem yapılıyor, o kadar…
Artık bir çözüm olması şart. Polisler alıyor, 
olmuyor. Şikayet ediyoruz olmuyor. Yinede 
geliyorlar…
Cami kapılarında bekleyen dilenciler, 
insanların vicdanları ile oynuyorlar. Çoğu 
zaman insanlar okudukları duaları bile 
karıştırır hale geldiler…
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KADIN CÝFTCÝLERE ÜCRETSÝZ
EÐÝTÝMLER VERÝLECEK

Projeyle; Kırsal alanda 
yaşayan kadın 

çiftçilerimize yönelik, Trabzon 
bölgesine ait geçmişten 
günümüze unutulmaya yüz 
tutmuş tohumlarla elde edilen 
yemek, tatlı ve gıda ürünlerinin 
gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlayıcı sertifikalı eğitim, 
kültür ve sanat faaliyetleri 
düzenleyerek, yöresel 
mutfakla girişimcilik 
vasıflarının artırılması ve 
sosyal hayata aktif 
katılımlarının sağlanması 
hedeflenmektedir.
PROJE FAALİYETLERİ;
Kadın çiftçilere Türk Mutfağı ve 
Karadeniz mutfağı konulu Milli 
Eğitim Onaylı Sertifikalı Aşçılık 
Eğitimi. Aşçılık Eğitimini 
Tamamlayan Kadın çiftçilere 
KOSGEB onaylı Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi. Vakfıkebir 
İlçe Merkezinde Bölge Halkına 
yönelik Güvenilir Gıda 
Tüketimi Konulu Seminer 
Güvenilir Gıda ve Gıda 
Ürünleri Saklama Koşulları 
Eğitimi. Yöresel Tohumlarla 
Bitkisel Üretim Eğitimi 
Karadeniz Bölgesine ait 
unutulmaya yüz tutmuş 
Yemekler ve tarifleri görsellerle 
destekli kitap haline getirilerek 
ilgili kurum/kuruluş ve 
kütüphanelere dağıtımı 
sağlanacak. Tiyatro Gösterileri 
– Yöresel Yemek Yarışmaları – 
Yemek Tanıtım Etkinlikleri gibi 
sosyal, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerle kadın istihdamı ve 
yöresel yemekler konusunda 

bölge halkında farkındalık 
oluşturulacaktırEğitimlerini 
tamamlayan 40 kadın çiftçi-
lerimizle ülkemizde yöresel 
mutfağıyla ünlü Gaziantep 
Hatay Adana yörelerine ait 
mutfak kültürünün yerinde 
görmek, önemli belli başlıları 
hakkında bilgi tecrübe kazan-
dırmak ve Karadeniz mutfa-
ğının bu illerde halkoyunları ve 
yöresel müzikler eşliğinde 
tanıtımının sağlanacaktır. 
Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesine bağlı Mutfak Sanatları 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 20 kişilik 
katılımcı grubun Trabzon İlinde 
gerçekleştirecekleri karşılıklı 
tanıtım ve kültürel etkinlik 

faaliyetleri düzenlenecek.   
İçişler Bakanlığı tarafından 
kabul edilen “Kadın çiftçilerin 
yöresel tatlarla kültürel 
buluşması” adlı projesi 
kapsamında kadın çiftçilere 
yönelik ücretsiz olarak Halk 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Sertifikalı Aşçılık Eğitimi 
KOSGEB tarafında onaylı 
Girişimcilik EğitimiveYerel 
Tohumlarla Tarımsal Üretim 
Eğitimleri verilecek.Eğitimlere 
katılmak isteyen kadın 
çiftçilerimizin 31 Temmuz 2019 
çarşamba gününe kadar 
Vakfıkebir Belediye binasının 
arka sokağında bulunan proje 
ofisine şahsen başvurmaları 
gerekiyor. 

Vakfıkebir Belediyesi - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Vakfıkebir Kaymakamlığı - Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - Vakfıkebir 
Halk Eğitim Müdürlüğü - Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığı ve Vakfıkebir Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanarak İçişler Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan “Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması” adlı projenin sözleşmesi imzalandı.

“Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması”

150 BiN BALIK ÖLDÜ
Vakfıkebir İlçesi, Kirazlık 

deresi üzerinde bulunan 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, TİSKİ Genel 

Müdürlüğü, Büyükliman 
Bölgesine hizmet veren 
Büyükliman Grup İçme Suyu 
tesisinden, dereye su 
bırakılmadığından dolayı, 
Kopal Alabalık tesislerindeki 
150 bin adet alabalık derede 
yeterli su olmayınca oksijensiz 
kalıp telef oldu.
“150 BİN ALABALIK ÖLDÜ”
Alabalık üretimi yapan tesis 
sahibi Birol Kopal, yaklaşık 
150 bin adet alabalığın telef 
olduğunu söyleyerek şöyle 
devam etti; “Tesisimizin 
yukarısında bulunan Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ 
Genel Müdürlüğü, Büyükliman 
Bölgesine hizmet veren 
Büyükliman Grup İçme Suyu 
tesisi, dereye suyu bırakmadı-
ğından dolayı, dere yatağında 
yeterli su kalmaması nedeniyle 
bu olay meydana gelmiştir. 

Tesisimizde yüzde 95'e varan 
balık ölümleri meydana geldi. 
Bu balıklar Adet olarak 150 bin 
civarında olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bu durum maddi 
yönden bizi sıkıntıya sokmuş-
tur. Her yıl bu olayla karşı 

karşıya kalıyoruz. Dereye ye-
teri kadar su bırakılmadığın-
dan bizlerde tesislerimizde zor 
durumda kalıyoruz. Yeteri 
kadar su olmayan dereden 
bizler ve haliyle doğada 
etkileniyor. Bu etkilenmenin 

sonucunda hem tabiat'ın 
dengesi bozuluyor hem de 
bizim gibi balık üreten çiftlikler 
maddi hasarlı zararlara uğru-
yorlar. Bir an önce yetkililerden 
bu soruna bir çözüm getirme-
lerini bekliyoruz.”

Ballı Mahallesinde bulunan 
Kopal Alabalık tesislerinde,
150 bin adet balık telef oldu.

U
laştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve 

Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğüne bağlı mühendisler 
ile ilgili görevliler, Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürü Duygu Sağlam, 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Enver İskenderoğlu ile birlikte 
Organize Sanayi Bölgemize 
yeni yapılacak olan bağlantı 
yolu güzergahında 
incelemelerde bulundular. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğüne bağlı mühendisler 
ve görevliler daha sonra 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ederek bir süre görüştüler. 
OSB'ye ulaşımı sağlayacak olan 
4,5 kilometre uzunluğundaki yeni 
bağlantı yolu Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
imar planlarına; 25 metre 
genişliğinde çift gidiş, çift geliş 
olarak işlenmiş, geçtiğimiz Aralık 
ayında da karayolları ağına 
alınmıştı .

OSB YOLUNDA iNCELEME YAPTILAR
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Osman KOYUNCU

KP'nin 23 Haziran seçimlerinden Asonra uğradığı büyük mağlubiyetin 

asıl arka planı adalet ve hukuku askıya 

alması ve ekonomideki daralmalardır. 

Ekonomi, hukuk ve adalete bağlıdır. 

Yatırım için birinci şart hukuk 

güvenliğidir. Temel hak ve özgürlüklerin 

güvence altında olmadığı bir yerde hiç 

kimse yatırım yapmaz. Bu itibarla, 

ekonominin düze çıkması için de en 

önemli ve öncelikli şart, herkese güven 

verece bir adalet anlayışıdır. Vicdanları ve 

adalet duygusunu tatmin edecek tam 

bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin 

olması şarttır. OHAL rejiminin, etki ve 

sonuçları hâlâ devam ediyor. OHAL'in 

hukuksuz uygulamalarından yürekler 

yanıyor. Toplumun birçok kesimlerinde 

bilhassa gençlerde ahlak çöktü. Kuvvetler 

ayrılığı ihlal edilmiş, tek kişi idaresi 

görünümü hükmediyor. Yasama, yürütme 

ve yargının bir elde toplandığı ülkelerde 

demokrasi olmaz. Kuvvetler tek elde 

toplandığı yerlerdekararlar hızlı alınır, 

işler hızlı görülür fakat alınan karalarda 

ileriye yönelik yanlışlıklar ve geleceğimiz 

adına büyük tehlikeler olabilir. Çünkü 

kişiler yanılır veya kandırılabilirler, tamiri 

imkânsız hatalar yapabilirler. Türkiye'nin 

normalleşmesi tam adalet ve hukukun 

uygulanması, insanların birbirini sevmesi, 

kucaklaşması ve birbirine güven duyması 

lazımdır. Devleti idareedenlere bir örnek 

olsun diye, İslam ansiklopedinden Ömer 

Bin Abdülaziz'in hayatından bazı 

bölümleri aktaralım.

Emevîler döneminin başında terk edilen 

İslâmî yönetim anlayışını yeniden 

uygulamaya koyan Ömer binAbdülaziz, 

10 Şubat 720 günü Humus 'da vefat etti. 

Adaletiyle Hz. Ömer'e, züht ve takvasıyla 

Hasan-ı Basri'ye, ilim bakımından Zührî'ye 

benzetilen Ömer binAbdülaziz halifeliği 

sırasında çok sade bir hayat sürmüş, 

saraylarda oturmayıp Halep civarındaki 

Hunâsıra'ya yerleşerek zamanının çoğunu 

orada geçirmiş, resmî ve sivil heyetleri 

genellikle orada kabul etmiştir. Kamu 

mallarını yetim malına benzetir ve 

beytülmali kendisine bırakılan bir emanet 

kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı 

gibi şahsî işlerini yürüttüğü sırada devlete 

ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir. 

Ömer binAbdülaziz aynı zamanda çok 

hadis rivayet eden güvenilir bir hadis 

râvisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelâm 

âlimidir. Süryanice bazı tıp kitaplarını 

Arapça 'ya tercüme ettirdiği de 

bilinmektedir. Özetlediğimiz bu bilgiler 

İsmail Yiğit imzasıyla Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi internet 

sitesinde yer alıyor. Bu ve bunun gibi 

adaletiyle dünyaya nam salmış örnek 

şahsiyetleri tanıyıp ve tanıtmaya 

günümüzde çok fazla ihtiyaç vardır.

Düşünün ki halifeler bile bazılarının 

malına ve mülküne haksız yere el koymuş 

ve ancak Ömer bin Abdülaziz bu yanlışı 

düzeltmiştir. İkinci Ömer, Ömer bin 

Abdülaziz'in işlerini ehil olanlara 

danışması, lüks hayatı ve 'Saray'ları terk 

edip sade yaşaması örnek alınması icap 

eden davranışlardır.Günümüze bakalım, 

kendine oy veren ve kendilerini alkışlayan 

vakıflara tüysüz yetimlerin mallarını 

aktaranlar bunlardan örnek almalılar. 

Haram mallarla dine hizmet olmaz. Balık 

baştan kokar derler. Günümüzünkrizleri,  

başın adaletten ayrıldığının belirtisidir. 

Ömerlere ihtiyaç vardır. 

YENİ ÖMERLER DEVRİ GELECEK Mİ? 

ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA
TRABZON'A UÇTU

İstanbul Havalimanı'ndan 
Trabzon Havalimanı'na 

gerçekleştirilen TK-4900 sefer 
sayılı uçuşa başta Eren 
Bülbül'ün aile, şehit aileleri, 
Trabzon Milletvekillerinin ve iş 
adamlarının da aralarında 
olduğu yaklaşık 300 yolcu 
katıldı. Sosyal medyada 
kampanyaya destek olan 
vatandaşların da yolcuları 
arasında yer aldığı anlamlı 
uçuşu gerçekleştirilen THY 
uçağı saat 10.20 sıralarında 
İstanbul'dan havalandı. İlk 
yolcuları arasında AK Parti 
Trabzon milletvekillerinden 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta ve 
Salih Cora ile Maçka Belediye 
Başkanı Koray Koçhan, 
Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu' da uçak da yer aldı. 

THY ait Maçka uçağını Trabzon 
Havalimanı'nda Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, , Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 

Genç ve il protokolünün yanı 
sıra uçağı selamlama 
gösterisiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk 
Yıldızları karşıladı. Uçağın ilk 
yolcuları ve il protokolü, 
havalimanından Maçka ilçesine 
geçerek, burada bulunan 
şehidimiz Eren Bülbül'ün kabri 
başında okunan Kur'an-ı Kerim 
tilavetini dinleyerek şehidimiz 
için yapılan duaya katıldı. 
Sosyal medya kullanıcıları 
tarafından, THY'nin yeni 
uçağına isim bulma 
kampanyasında yoğun şekilde 
şehidimiz Eren Bülbül'ün ismini 
önermesinin ardından firma, 
bünyesindeki uçaklara özel 
şahıs ismi verilemediğinden 
dolayı şehidimizin memleketi 
'Maçka' isminde karar kılmıştı.

REYHAN İLE ERSEM DÜNYA EVİNE GİRDİLER

TÜRK YILDIZLARI'NIN NEFES KESEN
GÖSTERİSİ TRABZON SEMALARINDA

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boing 
787-9 Dreamliner tipi uçağı olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 
Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuşla gerçekleştirdi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk 
Yıldızları, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar 
Belediyesi organizasyonuyla kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ortahisar sahili ve Ayasofya 
Müzesi civarında 

konuşlanan binlerce kişi, Türk 
Yıldızları'nın nefes kesen 
gösterisini büyük ilgiyle izledi. 
Yöresel sanatçıların konser 
verdiği etkinlikte konuşan 

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Türk Yıldızları'nın millî gurur 
kaynağımız olduğunu belirte-
rek, organizasyonun düzenlen-
mesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. Trabzon Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ise, Trabzon'a renk, 
heyecan ve coşku katacağını 
ifade ettiği organizasyonu takip 
eden binlerce hemşehrisine 
hitabında, bu tür etkinliklerin 
ilerleyen dönemde daha çok 
yapılacağını söyledi. 
Trabzon'un zengin kültürel, 
sanat ve ticarî geçmişi 
olduğunu dile getiren Başkan 
Zorluoğlu, “Sıkıcı şehirler 
gelişemez. Şehrimizi; kültür 
sanat etkinlikleriyle, bir takım 

başka etkinliklerle daha çok 
buluşturmak ve daha çekici 
hale getirmek istiyoruz. İnşallah 
bizim dönemimizde bu tür 
etkinlikleri daha fazla 
yapacağız. Trabzon'da daha 
fazla sanat, daha fazla müzik 

olacak. Trabzon'u daha güzel 
bir şekilde tanıtacağız. Türk 
Yıldızları misafirimiz bugün. 
Onlar; ülkemizin, silahlı 
kuvvetlerimizin ve milletimizin 
gururu. Kendilerine 'Hoş 

geldiniz' diyorum. Bugün 
burada yüreklerimiz coşkuyla 
dolacak, inşallah bundan 
sonraki yıllarda programı daha 
da zenginleştirip festival 
şeklinde gerçekleştirecek ve 
geleneksel hale getireceğiz” 
diye konuştu. Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç de gösteri uçuşlarında 
dünyanın en seçkin timleri 
arasında gösterilen Türk 
Yıldızları'nı, Trabzon'da bir kez 
daha ağırlamanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi. 
Konuşmaların ardından 
Trabzon Havalimanı'ndan 
havalanan uçaklar 30 dakika 
süren gösteride; ters tırmanış 
ve dönüş, iniş takım kesişimi, 
çift kesişim, iniş takımları terste 
selamlama, tip ucu ve üç 
boyutlu sema hareketlerinin 
yanı sıra, gökyüzüne çizdikleri 
kalp figürü ile izleyenlerin 
büyük beğenisini kazandı.

Vakfıkebir İlçesi Mısırlı Mahallesinden ilçe 
esnaflarından Hüseyin ve Sevilay Saral'ın kızı 

Mısırlı Mahallesi Muhtarı Hasan Saral'ın yeğeni 
Reyhan ile Deregözü Mahallesinden Havva ve Merhum 
Mehmet Gümüş'ün özel bir şirkette çalışan oğulları 
Ersem muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine 
girdiler. Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinde 
bulunan Çınar Altı Restaurant da açık havada yapılan 
muhteşem düğün törenine genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli 
karıldı. Bizlerde Reyhan ile Ersem'in evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin kendilerine 
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz.  

GAMZE İLE EMİRCAN DÜNYA EVİNE GİRDİLER
akfıkebir İlçesi esnaflarından Kılıç VMarket sahibi Ali Kılıç ve Sefiye 

Kılıç'ın kızı Gamze ile Fikriye ve 
Barbaros Okay'ın oğlu Emircan mutlu 
beraberliklerini evlilikle noktaladılar. 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün Salonunda 
yapılan muhteşem düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Bizlerde genç çiftlerin 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

GÜLSEREN İLE MUHAMMET BİR ÖMÜR BERABERLİĞE EVET DEDİLER
akfıkebir İlçesi Esnaflarından Cüreler VEkmek Fırını Sahibi Süleyman Cüre ve 

Semine Cürenin oğulları Muhammet ile 
Keziban ve Merhum Kemal Güler'in kızları 
Gülseren bir ömür beraberliğe evet dediler. 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün Salonunda 
yapılan görkemli düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra 
çok sayıda davetli katıldı. Gülseren ile 
Muhammet'in düğün törenine katılan davetliler 
genç çiftlerin mutluluklarına tanık oldular. 
Bizlerde genç çiftlere bu mutlu beraberliklerinin 
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER - İLAN

BEYPINARI YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI

Tarihi bir kimliği ve birçok obanın 
buluşma noktası olan Beypınarı'ndaki 

şenliğe TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Düzköy Belediye Başkanı 
Yılmaz Ankara, Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel, Tonya AK Parti İlçe Başkanı 

Cafer Köroğlu, Düzköy AK 
Parti İlçe Başkanı Şenol 
Akpınar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Vakfıkebir, 
Beşikdüzü, Tonya, Maçka ve 
Düzköy'den yaylacıların 
çıktığı Beypınarı'nda her yıl 
Temmuz ayının ilk haftasının 
Pazar gününde düzenlenen 
şenliklerin bu seneki 
organizasyonu oldukça 
görkemli geçti. Vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği şenlikte 
insanlar havanın da güzel 
oluşunu fırsata çevirerek, 
horon eşliğinde doyasıya 
eğlendiler. Şenlik nedeniyle 
Beypınarı'nda kurulan Pazar 
yeri de büyük ilgi gördü. 

Yaylacılar pazardan bol bol alışveriş 
yaptılar. Mazisi asırlara dayanan Beypınar'ı, 
ilçeler arası buluşmaya, kaynaşmaya, hoş 
sohbete ve eğlenceye yıllardır şahitlik 
ediyor. Derinoba, Haçka ve Honefter 
Yaylalarını Beypınarı'na bağlayan ana 
yolların asfalt ve beton yapılması da 
vatandaşları ayrıca memnun etti.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                         Basın ILN1023554

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında Taşımalı Özel Eğitim Uygulaması Kapsamında 3 (üç) Taşıma 
Merkezine 23 (yirmiüç) Yerleşim biriminden 23 (yirmiüç) araçla 54 öğrencinin 178 gün taşınması 
hizmeti satın alma İhalesi hizmet alımı 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   :2019/326221
1-İdarenin
a) Adresi    : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI 
NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası  : 4628412002 - 4628412514
c) Elektronik Posta Adresi  : 204850@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında Taşımalı Özel Eğitim Uygulaması 
Kapsamında 3 (üç) Taşıma Merkezine (İMKB MTAL-ATATÜRK ORTAOKULU_CUMHURİYET 
İ.Ö:OKULU) 23 (yirmiüç) Yerleşim biriminden 23 (yirmiüç) araçla 54 öğrencinin 178 gün taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   : VAKFIKEBİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel 
Eğitim taşıma merkezi okullar (İMKB MTAL-ATATÜRK ORTAOKULU-CUMHURİYET İ.Ö.OKULU)
c) Süresi    :İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çarşı Mah. Hükümet Binası Kat:3 61400 Vakfıkebir / Trabzon
b) Tarihi ve saati    : 01.08.2019 - 10:00
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki 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. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel sektörde her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAKFIKEBİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

G
örele Belediye 
Başkanı Tolga 
Erener, Giresun İli 

Kırsal Gelir Kaynaklarının 
Çeşitlendirilmesi" projesi 
kapsamında, "Görele 
Dondurması" için Türk 
Patent ve Marka 
Kurumuna coğrafi işaret 
başvurusunda 
bulunulduğunu ve 
dondurmanın tescil 
edildiğini söyledi.  Başkan 
Erener, “Coğrafi 
işaretleme için gerekli 
girişimleri yaptığımız 
Görele dondurmasını 
nihayet markalaştırdık. 
Görele dondurması, bu 
yöreye has bir lezzet. 
Ancak bugüne kadar 
adını Türkiye'ye ve 
dünyaya duyuramamış 

yerel bir tat. İlçemizin 
önemli bir markası. Bu 
yerel lezzeti Türkiye'ye ve 
dünyaya tanıtmak için 
belediye olarak Marka ve 
patent alımı için proje 
hazırlamıştık. 
Hazırladığımız projemiz 
olumlu sonuç vererek, 
'Görele Dondurması' 
coğrafi işaret alarak, 
tescillendi. Tescil 1 
Temmuz 2019'da "Resmi 
Coğrafi İşaret ve 
Geleneksel Ürün Adı 
Bülteni"nde yayımlandı. 
Emeği gecen Türk Patent 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan'a, İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Sayın Muhammet 
Angın'a teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Bu yıl 13. düzenlenen Beypınarı Yayla Şenliği büyük 
bir coşku ve yoğun bir katılımla gerçekleştiridi.

EDEBİYATÇI AHMET ÖZDEMİR VEFAT ETTİ
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi sakinlerinden Vakfıkebir 
Lisesi emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Özdemir (77) vefat etti. 

akfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi Vsakinlerinden Emekli edebiyat 
öğretmeni Ahmet Özdemir (77), bir süreden 
beri tedavi görmekte olduğu hastalığının 
ilerlemesi sonucu hayatını kaybetti. 
Merhum edebiyatçı Ahmet Özdemir'in 
cenaze namazı 08 Temmuz 2019 Pazartesi 

günü Vakfıkebir Merkez Yeni Camiinde 
öğlen namazına müteakip kılınarak 
Büyükliman Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 3 çocuk 
babası olan Merhum emekli öğretmen 
Ahmet Özdemir'e Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

GÖRELE DONDURMASI TESCİLLENDİ
Görele'de asırlardır süt, şeker, salep ve meyan kökü 
kullanılarak üretilen Görele dondurması tescillendi.

eşikdüzü Belediyesi Yayla yollarında Byoğun bir çalışma sürdürüyor. 
Beşikdüzü'ne bağlı Yeşilköy Kazmadere, 
Şahmelik, Oğuz Kızılağaç ve 
Nefsişarlıobalarında yapılan malzemeli yol 
bakım ve onarım çalışmaları ile yayla 
yollarında yaşanan sorunlara çözüm 
üretildi. Kadırga yayla yolunda yapılan 
bakım çalışmaları devam ediyor. Yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyen Beşikdüzü 
Belediye başkanı Ramis Uzun göreve baş-
ladıkları günden itibaren gerek ilçe merke-
zinde gerek mahallelerde gerekse yayla 
yollarında çok yoğun bir çalışma gerçekleş-
tirdiklerini ifade ederek bu çalışmaların 
halkın büyük takdirini kazandığını belirtti. 
Başkan Ramis Uzun” Beşikdüzü'ne hizmet 

edebilmek için büyük bir gayret ile çalışı-
yoruz. İmkânsızlıklar içerisinde halkımızın 
beklentilerine karşılık verebilmek ve sorun-
ları çözebilmek için bundan sonrada çalış-
malarımıza devem edeceğiz. Beşikdüzü 
hizmetin en iyisine layıktır” dedi.

BEŞİKDÜZÜ YAYLA YOLLARINDA
YOĞUN ÇALIŞMA
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun yayla 
yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Büyükliman
Postası HABER6 12.07.2019

HAYVANLARI TELEF EDEN
KURTLARA KARŞI TÜFEKLİ NÖBET

Yaylada, hayvanları telef 
eden kurtlara karşı 

tüfekli nöbet. Şalpazarı 
ilçesinde deniz seviyesinden 
2 bin 200 metre yükseklikteki 
Alacapazarı Yaylası'nda, 
ormanlık alanda aç kalan 
kurtlar, hayvanlarıyla yaylaya 
göç eden, yaylacıların korkulu 
rüyası oluyor. Aç kalan kurtlar, 
yaylanın meralık alanında 
otlatılan ineklere saldırıyor. 
Kurtların saldırısı sonucu 
meralık alandaki sürüde yer 
alan birçok hayvan 
yaralanırken, saldırı sonucu 
bazı hayvanlar da telef oldu.
Yaylacılar, kurt saldırılarının 
artması üzerine harekete geçti, 
değnekle bekledikleri sürülerini 
artık av tüfeği ve köpeklerle 
bekleyeme başladı. Yaylacılar, 
zaman zaman tüfekle havaya 
ateş ederek olası kurt 
saldırılarına karşı sürülerini 
korumaya çalışıyor. Yayla 
sakinleri, özellikle sisli 
havanının etkili olduğu 

zamanlardan ineklerini meraya 
çıkarmaya korktuklarından 
yakınıyor. Bölgede özellikle 
yoğun sisin etkili olduğu 
günlerde önlem alan yaylacılar, 
av tüfekli önlemle kurt 
saldırılarının azaldığını söyledi.
'AV TÜFEĞİ İLE İNEK 
BEKLİYORUZ'
Alacapazarı Yaylası 
Kabakkaya obasına göç eden 
Hatice Öztürk, komşularına 
gitmeye korktuklarını ifade 
ederek, kurt saldırının son 
zamanlarda arttığını söyledi. 

Öztürk, "Biz burada yaylacılık 
yapıyoruz. Bizim ineklerimizi, 
hayvanlarımızı, keçilerimizi, 
köpeklerimizi kurtlar topluyor. 
Biz burada korkuyoruz, dışarı 
çocuklarımızı salamıyoruz. 
Komşularımıza gidemiyoruz. 
Av tüfeği ile bekliyoruz 
hayvanlarımızı" dedi.
‘TÜFEKLE ÇOBANLIK 
YAPIYORUZ'

Yaylada kurtların 15 hayvana 
saldırdığını belirten Abdullah 
Küçük de kurtların özellikle sisli 
havada saldırıda bulunduğunu 
ifade etti. Küçük, "Kurtlar artık 
obamıza dadandı. Burada 
komşularımızın 15 hayvanına 
saldırdılar, hayvanlardan 8'i 
telef oldu, diğerlerini yaralı 
olarak kurtardık. 
Değneklerimizi attık, tüfeklerle 
çobanlık yapıyoruz. Devlet 
yetkililerinden bu konuda bir 
şey yapmalarını bekliyoruz. 
Korkar olduk, çocuklarımızı 
dışarı çıkaramıyoruz. Havalar 

bozuk, sisli gidiyor, kurtlar da 
zaten sisli havayı sever. Biz bir 
şey yapamıyoruz, buna bir 
çözüm bulunmasını istiyoruz" 
diye konuştu.
‘ÇOCUKLAR KAPIYA 
ÇIKAMIYOR'
Yayla sakinlerinden Ali Akkurt 
ise kurtların saldırısında 
parçalanarak telef olan 
büyükbaş hayvanının başında 
duygulu anlar yaşadı. Kaybet-
tiği büyükbaşın başını okşayan 
Akkurt, korku yaşadıklarından 
yakınarak, "Mera alanında 
kalan düveyi kurt yakalayıp 
boğuyor. Çocuklar kapıya 
çıkamıyor. Zaten orman kenarı, 
korkumuza çocukları dışarı 
salamıyoruz. Her taraftan 
sıkıştırıyor kurtlar, bir tane değil 
ya birkaç tane var" ifadelerinde 
bulundu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN BELEDİYE YÖNETİMİNE
ÖNEMLİ TALİMATLAR

Geride kalan 3 ayı ele aldığı 
toplantıda, yeni yönetim 

anlayışından ekip ruhuna, 
atama ve yer değişikliklerinden 
mali yapıya kadar pek çok ko-
nuya değinen Başkan Zorluoğ-
lu, özlenen Trabzon'u hemşeh-
rilerine kazandırma yolculuğu 
sırasında izleyeceği yol ve yön-
temlerle ilgili talimat ve tavsiye-
lerini de yönetimle paylaştı.
 “ATAMALAR İHTİYAÇLAR 
ÜZERİNE YAPILDI”
 Toplantı açılışında görev 
başında 3 ayı tamamladıklarını 
ifade eden Başkan Zorluoğlu, 
“3 aylık süreç içerisinde ilk 
olarak teşkilat yapısını gözden 
geçir-dik ve ihtiyaç üzerine 
gerekli değişiklikleri yaptık. 
Kapatılan, birleştirilen veya 
yeni açılan daire başkanlıkları-
mız oldu. Personel ve yer 
bakımından planlamalarımız 
sürüyor. Ortahisar Belediyesi 
yeni hizmet binasına 
taşındığında yer sıkıntımız 
büyük oranda ortadan 
kalkacak. Yeni teşkilat yapısına 
göre personel ve ofis 
planlaması yapacağız” dedi.

 Atama ve yer değişiklikleriyle 
ilgili olarak da belediye 
hizmeti yürüten idarecilerin bir 

bayrak yarışı içinde olduğunu 
ifade eden Başkan Zorluoğlu, 
“Hiçbir makam hiçbir yöneticiye 
sonsuza kadar verilmemiştir. 3 
aylık izleme ve değerlendirme-
lerim sonucunda kanunların da 
bana verdiği yetkiyi kullanarak 
yönetim kademesinde 
değişiklikler yaptım. Görevden 
alınan arkadaşlarımıza 
hizmetleri için teşekkür ediyor, 
yeni atananlara ise Yüce 
Allah'tan muvaffakiyetler 
diliyorum” şeklinde konuştu.
BAZI YETKİLER 
DEVREDİLECEK
Büyükşehir belediyelerinin 
teşkilatlanma modeline dair 
değerlendirmeleri sırasında, 
önümüzdeki günlerde 
yetkilerinin bir bölümünü Genel 
Sekreter Ahmet Adanur'a, 
genel sekreter yardımcılarına 
ve daire başkanlarına 
devredeceğini açıklayan 
Başkan Zorluoğlu, “Bürokrasi 
anlamındaki işler genel 
sekreterimiz aracılığıyla 
yürütülecek. Ben de stratejik 
düzeyde kararlar alan, 
büyükşehir belediyesinin 
hedeflerini belirleyen, 
denetleyen, gözlemleyen, aynı 
zamanda da eksikleri giderme 
ve kaynak bulma gibi 
belediyenin en önemli 
meseleleriyle ilgilenen bir 
konumda olacağım” diye 
konuştu. 
 EKİP RUHU VE 
KOORDİNASYONUN ÖNEMİ
 Ekip anlayışıyla çalışacaklarını 
anlatan ve yönetimdeki tüm 
birimlerin birbirinden haberdar 
olmasını isteyen Başkan 
Zorluoğlu, “Büyükşehir 

belediyesinin çalışmaları, 
projeleri ve hedeflerinden 
haberdar olursak kopuk 
olmayız. Bu anlamda daire 
başkanlıklarımız arasındaki 
koordinasyon çok önemlidir. 
Hizmetlerin verimli ve süratli 
şekilde yürütülmesi için bu 
elzemdir. Çok büyük bir yük ve 
sorumluluğumuz var. 
Büyükşehir belediyesinin 
yaptığı hizmetler, projeler, iş ve 
işlemler, kamuoyunca yakından 
takip ediliyor. Bu nedenle 
yöneticiler olarak 
sorumluluklarımızın ağır 
olduğunu bildirmek isterim. 
Yeni bir yönetim anlayışı 
getireceğimizi ve teşkilat 
yapısını bu anlayışa göre 
dizayn edeceğimi söylemiştim. 
Belediyemizin kurumsal 
kapasitesini artırma noktasında 
gerekli adımları da kısa sürede 
atacağız. Yönetici 
arkadaşlarımızdan istirhamım 
yeni bir heyecanla görev ifa 
etmeleridir” ifadelerini kullandı.
 MALİ YAPIYI İYİLEŞTİRECEK 
YOLLAR ARANIYOR
Tüm daire başkanlarından, 
seçim kampanyası sırasında 
hazırlattığı proje kitapçığını 
temin etmelerini isteyen 

Başkan Zorluoğlu “Bu 
kitapçıkta yer alan projelerimizi 
incelemenizi ve bu projelerle 
ilgili üzerinize düşen 
sorumluluğu üstlenmenizi 
istiyorum. Orada önemli proje 
ve vaatler var. İnşallah, 
imkânlar ölçüsünde 5 yıllık 
görev süremizde bunları hep 
birlikte hayata geçireceğiz. 
Önceliklerimizden biri de 
belediyemizin mali yapısını 
güçlendirmek olacak. Proje ve 
vaatlerimizin hayata geçmesi 
açısından bu konu önem arz 
ediyor. Şehrimizin genel 
bütçeden aldığı pay ile ilgili 
sıkıntıyı, başta Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, 
Ankara'da gerekli mercilere 
ileterek kaynaklarımızı daha da 
artırmak için temaslarda 
bulunduk” dedi.  Belediye 
gelirlerinin sadece bütçe 
payından ibaret olmadığını 
anımsatan Zorluoğlu, “Belediye 
olarak kendi öz gelirlerimiz de 
var. Bu gelirler üzerinde 
çalışmalıyız. Örneğin; geride 
kalan 3 aylık süreçte gözlem-
lerim ve edindiğim bilgiler, 
piyasadan alacaklarımız bulun-
duğunu gösteriyor. Bunların 
tahsilatı için hukukî yollar dâhil 
gerekli adımları atacağız. Daire 
başkanlıklarımız da gelir 
artıracak faaliyetleri kendi 
görev alanları açısından 
değerlendirerek bu anlamda 
gayret göstermelidir. Kendi 
kendisini finanse edebilen katlı 
otopark gibi projelere de 
ihtiyacımız var. Özetle, gelir 
artırıcı, gider azaltıcı çalışmalar 
yapacağız. Buna personelin 

etkin kullanımını da eklemek 
isterim” değerlendirmesinde 
bulundu.
 “ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

 Toplantının devamında 
büyükşehir belediyesinin 
çalışmalarını ön plana 

çıkarmak için tüm birimlerin çok 
çalışması gerektiğine de vurgu 
yapan Başkan Zorluoğlu, 
tempolu bir çalışma şekliyle, 
tüm güç ve kaynaklarını alanda 
görünür olmak ve alana hâkim 
olmak için kullanacaklarını 
söyledi.
 TÜM PERSONELİN GÖZÜ 
ŞEHİRDE OLACAK
 Belediye üst yönetimi başta 
olmak üzere tüm 
personelinden; çevreye, 
sokaklara, caddelere kısacası 
şehrin tamamına belediyeci 
gözüyle bakmasını isteyen 
Başkan Zorluoğlu, “İdareci 
arkadaşlarımın ve personelimin 
'Görev alanım değil, benim işim 
değil' gibi bir yaklaşım 
sergilemelerini doğru bulmam. 
Şehirde yüzlerce gözümüzün 
olması, eksikliklerimizin 
giderilmesi açısından çok 
önemlidir. Şehre bundan böyle 
bu gözle bakmanızı istiyorum” 
diye konuştu. 
“SOKAK ÇALGICILARINA 
DOKUNMAYIN”
 Bu şehirde yeni yönetim 
olarak, kültür ve turizm 
alanında yeni işler, yeni projeler 
ortaya koymak durumunda 
olduklarını anlatan Başkan 
Zorluoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti:  “Şehirde etkinlik 
noktasında büyük eksiklikler 
görüyorum. Trabzon'da süratle 

yeni etkinlikler düzenlemeli, 
hemşehrilerimizi kültür sanat 
faaliyetleriyle daha çok 
buluşturmalıyız. Ayrıca zabıta 
ekiplerimizin Uzun Sokak ve 
Meydan gibi hemşehrilerimizin 
yoğun kullandığı mekânlarda 
müzik yapan, horon oynayan 
gençlere anlayışla 
yaklaşmalarını istiyorum. 
Eğlenen insanlardan kimseye 
zarar gelmez. Sıkıcı ve mutsuz 
şehirler değişip gelişemez. 
Başkalarına rahatsızlık 
vermediği sürece zabıta 
görevlilerimiz bu tür etkinliklere 
müsamaha gösterecek. Öte 
yandan, dilenci ve işportacılara 
kararlı şekilde müdahaleye 
devam edeceğiz. Kaldırım 
işgalleri konusunda da taviz 
vermeyeceğiz. Ayrıca 
belediyenin mülkü olup kirada 
bulunan yerlerle ilgili de 
denetim mekanizması 
kuracağız.” Toplantının 
devamında geçtiğimiz hafta 
Ankara'da yürüttüğü temaslar 
hakkında hazırunu bilgilendiren 
Başkan Zorluoğlu, yatırım ve 
projeler için temin edilen 
kredilerin nerelerde 
kullanılacağını detaylarıyla 
anlattı. Son bölümde, yönetim 
kadrosuna iletişim konusunda 
tavsiyelerde bulunan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, tüm çalışma 
arkadaşlarını sahada görmek 
istediğini ve telefonlarının 7 
gün 24 saat ulaşılabilir olmasını 
beklediğini dile getirerek, 
kendisine de zaman mefhumu 
gözetmeksizin telefonla 
ulaşılabileceğini sözlerine 
ekledi.

Şalpazarı ilçesinde aç kalan kurtlar, meralık alanda otlayan büyük ve 
küçükbaş sürülerine saldırıp telef etti. Kurt saldırıları üzerine av tüfekleri 
ve köpekleriyle nöbet tutan yaylacılar, zaman zaman tüfekle havaya ateş 
ederek, olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor.

SONGÜL İLE MUSTAFA'NIN EN MUTLU GÜNÜ 
V

akfıkebir'in sevilen ailelerinden 
Fatma ve Ali Kotbaş çiftinin oğlu 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 

personeli Mustafa Kotbaş hayatını yine 
ilçenin sevilen ailelerinden Fatma ve Ali 
Kotbaş çiftinin kızı Songül Kotbaş ile 
birleştirdi. İki aile büyüklerinin isim ve 
soy isimlerinin aynı olması dikkatlerden 
kaçmadı. Vakfıkebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezinde yapılan düğün mera-
simine Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve çok sayıda seçkin 
davetli katıldı. Birbirlerine oldukça 
yakıştıkları görülen ve mutlulukları 
gözlerinden okunan genç çifte bizlerde 
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve 
gelmesinin 3. ayının dolduğu gün belediye üst yönetimi ve daire 
başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. 



Büyükliman
Postası 7 12.07.2019 HABER

VEKALET YOLUYLA KURBAN ORGANİZASYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

BÜYÜKLİMAN'DA KUR'AN BÜLBÜLLERİ

Vakfıkebir`de okulların 
kapanmasından sonra 

başlayan Yaz Kur'an 
kurslarında eğitim devam 
ediyor. Vakfıkebir İlçe 

Müftülüğüne bağlı Büyükliman 
Mahallesi İmam Hatip 
Camiinde bu yıl rekor sayıda 
Kur'an Bülbülü camiyi doldurdu. 
Yaklaşık 100 öğrencinin katılımı 
ile eğitime devam eden yaz 
Kur'an kursunda öğrencilerin 

namaz ve din eğitimlerinin yanı 
sıra güzel ahlaklı olmayı da 
öğreniyorlar. İki ay boyunca 
öğrencilere Kur'an öğretimi, 
Peygamberimizin hayatı, ahlak, 

ibadet, idikat ve inanç esasları 
gibi dersler vereceklerini 
belirten kurs öğretmenleri İmam 
Hatip Lokman Acer, Müezzin 
Şenol Algan, Havva İnce ve 
Ayşe Karagöz, 2019 Yaz Kur'an 
Kurslarında eğitimler, 17 

Haziran 09 Ağustos tarihleri 
arasında yapılacak dediler. 
Çocuklarını Yaz Kur'an 
Kurslarına kaydettirmek isteyen 
veliler, camilerden ve Kur'an 

kurslarından kayıtlarını 
yaptırabileceklerini belirttiler.
“ALLAH'A İBADET ETMEYİ 
VE AYNI ZAMANDA İYİ BİR 
EVLAT OLMAYI 
ÖĞRENSİNLER”
Büyükliman Mahallesi İmam 

Hatip Camiindeki kurslarda 
eğitim veren hocalar, Lokman 
Acer, Şenol Algan, Havva İnce 
ve Ayşe Karagöz'den aldığımız 
bilgiler doğrultusunda şu 
ifadelere yer verildi. İmam Hatip 
Camii Yaz Kur'an Kursu 
Eğitimcileri; “Gönül istiyor ki, 
hiçbir Müslüman evladı, hiçbir 
çocuğumuz Kuran`dan mahrum 

bir hayat yaşamasın. Kuran`ı 
öğrensin tanışsın. Sadece 
okumayı değil, içindeki güzel-
liklerle tanışsın. O kitabı bize 
getiren Peygamber Efendimizi 
tanısın. İbadetleri tanısın. 
Allah`a ibadet etmeyi öğrensin. 

Aynı zamanda iyi bir evlat ol-
mayı öğrensin. Tabiata, insan-
lara bütün canlılara şefkatli, 
merhametli bir insan olmayı 
öğrensinler istiyoruz.” dediler.
 “ÇOCUKLARINIZI 
KUR`AN'DAN MAHRUM 
BIRAKMAYIN”
Ailelere seslenen Eğitimciler, 
“Sevgili Anne babalar, bir 

annenin babanın evladına 
bırakacağı en büyük miras 
güzel ahlaktır. İşte o güzel 
ahlakın kitabı olan Kur`an ile 
çocuklarınızı tanıştırdığınız için 
sizi gönülden kutluyoruz. 
Sizden iki istirhamımız olacak. 

Birincisi, lütfen çocuklarınızı 
Kur`an`dan mahrum bırakma-
yın. Camilerdeki bu çalışmalara 
siz de lütfen destek olun. Hata-
larımız olursa gelin söyleyin. 
Biz dersimize çalışıyoruz. 
Çocuklarımıza en güzel şefkati, 
merhameti göstererek, onları 
tatilde olduklarını göz ardı et-
meden, onları yormadan gönül 

dünyalarına girerek Allah`ın 
dinini, Peygamberini öğretmeye 
çalışıyoruz. Güzel Ahlaklı, 
Vatanını, milletini ve bayrağını 
seven nesiller yetiştirmek için 
Sizler de bizlere katkıda bulu-
nun.” ifadelerini kullandılar.

"Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" 

CAMiYi DOLDURDU

Trabzon'da düzenlenen "2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu" 
bilgilendirme toplantısında konuşan Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı; "Türkiye 
Diyanet Vakfı, dünyada insani yardıma muhtaç ülkelere en fazla yardımı yapan sivil 
toplum kuruluşu olmuştur. Milletimizin teveccühü ile dünyada evine kırmızı et 
girmeyen insanlara 'yalnız değilsiniz, biz sizinleyiz' mesajını götürüyoruz." dedi.

Trabzon'da, "2019 Yılı 
Vekâlet Yoluyla Kurban 

Organizasyonu" bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Trabzon İl 
Müftülüğü Şubesinin 
organizasyonu ve Diyanet İşleri 
Uzmanı Mustafa Irmaklı'nın 
sunumuyla gerçekleştirilen 
vekâlet yoluyla kurban kesim 
organizasyonu bilgilendirme 
toplantısına il müftü 
yardımcıları, ilçe müftüleri ve 
ilçelerden gruplar halinde din 
görevlileri katıldı. İl müftülüğü 
toplantı salonunda 
gerçekleştirilen ve 
sunuculuğunu İmam Hatip 
Muhammet Salih 
Ramazanoğlu'nun yaptığı 
program, Trabzon Merkez Yeni 
Cuma Camii Müezzin Kayyım'ı 
Uğur Demirci'nin Kur'an-ı Kerim 

tilâvetiyle başladı. Trabzon İl 
Müftü Yardımcısı Sıdkı 
Kaya'nın kısa açılış 
konuşmasının ardından  
Diyanet İşleri Başkanlığının 
hazırladığı 'Kurban' sinevizyon 
izlendi. Daha sonra kürsüye 
davet edilen Diyanet İşleri 
Uzmanı Mustafa Irmaklı, "2019 
Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban 
Organizasyonu" sunumunu 
gerçekleştirdi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın, kuruluşundan bugüne 
yurtiçi ve yurtdışında insani 
yardıma muhtaç insanlara 
yönelik yürüttüğü faaliyetlere 
yer veren Mustafa Irmaklı, 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
yurtiçinde müftülükler ve din 
görevlileri, yurtdışında ise 
ateşelik, müşavirlik ve 
koordinatörlükler aracılığıyla, 
paydaş kurumlarla da işbirliği 

yaparak dünyanın 143 
ülkesinde ve 360 küsür 
bölgesinde insani yardıma 
muhtaç insanlara yardım elini 
uzattığını belirtti.  İstatistiklere 
göre; dünyada, insani yardıma 
muhtaç ülkelere en fazla 
yardımı yapan ülkenin Türkiye 
olduğunu ifade eden Irmaklı, 
sivil toplum kuruluşu olarak da 
en fazla yardım yapan sivil 
toplum kuruluşunun Türkiye 
Diyanet Vakfı olduğunu belirtti. 
Kurban vesilesiyle daha fazla 
insana ulaşmak istediklerini 
sözlerine ekleyen Irmaklı, 
toplumla iç içe olan din 
görevlilerinin, vakfın alandaki 
en büyük gücü olduğunu 
belirttiği konuşmasında, 
"Türkiye Diyanet Vakfımıza 
geçen yıl 430 bin kurban 
hissesi verildi. Bu yılki 
hedefimiz 500 bin hisse. 6 bin 
500 gönüllü sayımızla 
vatandaşlarımızın hisselerini, 
paydaş kurumlarımızla da 
işbirliği yaparak, insani yardıma 
muhtaç ülkelerdeki insanlara 
ulaştırıyoruz. Sizin gayretleriniz 
ve milletimizin teveccühü ile 
dünyada evine kırmızı et 
girmeyen insanlara 'yalnız 
değilsiniz, biz sizinleyiz' 
mesajını götürüyoruz. Bu 
sadece bir kurban değil, kurban 
vesilesiyle İslâm'ın güzelliklerini 
o ülkelerdeki insanlarla 
paylaşıyoruz." dedi. Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın bu yıl 
vekâletle kurban kesim bedelini 

yurtiçinde 890, yurtdışında ise 
725 TL olarak belirlediğini 
belirten Mustafa Irmaklı, vakfın 
yürütmüş olduğu çalışmalara 
ve vekâlet yoluyla kurban 
organizasyonuna destek 
vermek isteyenlerin, il ve ilçe 
müftülükleriyle irtibata geçerek 

bağışta bulunabilecekleri gibi 
www.tdv.org ve bagis.tdv.org 
adreslerinden de online bağış 
yapabileceklerini söyledi. 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 
"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle 
Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü 
2019 Yılı Vekâlet Yoluyla 

Kurban Organizas-
yonuna, din görevli-
lerinin geçmiş 
yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da hassasi-
yetle destek verecek-
lerine inandığını 
ifade eden Irmaklı, 
vatandaşlarla birebir 
iletişim kurmak 
suretiyle Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın 
çalışmalarıyla ilgili 
insanların bilgilen-
dirilmesi, yayınlarının 

ve hizmetlerinin takip edilmesi 
tavsiyesinde bulundu. Program; 
İl Müftü Yardımcısı Sıdkı 
Kaya'nın, Mustafa Irmaklı'ya 
katkı ve katılımları dolayısıyla 
günün anısına hediye takdi-
miyle sona erdi.

"2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu" 
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BÜYÜKLİMAN 
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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

> Vedat FURUNCU 7'de

> Sadık AYDIN 7'de

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne Bağlı Büyükliman Mahallesi İmam Hatip Camii'nde 2019 Yılı 
Yaz Kur'an Kursları, "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla başladı.

> Abdulkadir AYNACİ 4'de
Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı; "Türkiye Diyanet Vakfı, dünyada insani 
yardıma muhtaç ülkelere en fazla yardımı yapan sivil toplum kuruluşu olmuştur. 

OSB YOLUNDA iNCELEMELER YAPTILAR
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine yeni yapılacak 
olan bağlantı yolu ile ilgili süreç devam ediyor.

> 3'de


