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VAKFIKEBiR'DE 15 TEMMUZ

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Anadolu Aslanları İş Adamı Derneği genel merkezi, Trabzon 
Vakfıkebir'de “KEBİR” markasını yerinde ziyaret etti.

Vakfıkebir'e atanan Savcı Elif Semizoğlu, Hakimler Burak Oğuz 
Çiftçi, İrem Durukan ve Zeynep Erdemli görevlerine başladılar. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) resmi internet sitesinden 
yaptığı açıklamada, bünyesinde 
görev yapan kurulların başkan ve 
üyelerinin belirlendiğini açıkladı. 
Profesyonel Futbol Disiplin 
Kurulu (PFDK) üyeliğine 
Vakfıkebirli Hemşehrimiz seçildi. > Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

> Sadık AYDIN 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Etkinlikler kapsamında 
düzenlenen yürüyüş Vakfıkebir 

Merkez Yeni Camiinden başladı. İlçe 
merkezinde devam eden yürüyüş 
tarihi şadırvanın yanında sona erdi. 
Ellerinden Türk Bayraklarıyla 
yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Ya 
Allah Bismillah Allah'u Ekber' , 
'Vatan sana canım feda', 'Bayrak 
inmez vatan bölünmez' sloganları 

attılar. Tarihi şadırvanın önünde 
düzenlenen törende Kuran-ı Kerim 
okundu. Burada bir konuşma yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “15 Temmuz'da 
milletimizin iradesine FETÖ Terör 
Örgütü tarafından darbe yapılmak 
istenmiştir. Milletimiz bir bütün 
olarak iradesine sahip çıkmıştır. 
Vatan söz konusu ise gerisi 

teferruattır diyen bir milletiz biz. 
Bugün burada bu yaşananları 
unutmamak ve unutturmamak için 
birlikteyiz. Gençler; geçmişimizi, 
tarihimizi iyi bilmek, iyi yorumlayarak 
dersler çıkartmak durumundasınız. 
Bizim için vatan her şeydir. Birileri 
sizlere bir fikir empoze etmeye 
çalıştığında bunun ne anlama 
geldiğini iyi analiz etmelisiniz. 
Bizlerde büyükler olarak 
çocuklarımızı teslim ederken kime 
teslim ettiğimizi iyi araştırmak 
durumundayız.  Yüce Allah bizi 

vatansız bırakmasın.Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ise, 
“Üzerinde büyük oyunlar 
oynanmaya çalışılan Türk Milleti 
tarihi boyunca çok büyük destanlar 
yazmıştır. Çanakkale,  Büyük 
Taarruz, Malazgirt gibi. 15 Temmuz 
2016'da bu büyük destanlarından 
birisi yazılmıştır. Bu şanlı tarihimizi 
gençlerimize iyi anlatmalı ve yaşa-
nanları hiçbir zaman unutmamalıyız” 
diye konuştu.  İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın yaptırdığı duanın ardından 
katılımcılara helva ikram edildi. 

VAKFIKEBiR'DE 15 TEMMUZ
ACI GÜNÜMÜZ

14 Nisan 2017 günü babamı 
kaybetmiştim…
Halen daha yokluğuna alışamadık. 
Hep bir yerlerden gelecekmiş gibi 
oluyor ama gelen kimse yok…
Bu hafta Çarşamba günü babamın 
amcasının oğlu Erol amcamızı 
kaybettik…
Babamla çok iyi bir arkadaş, 
yoldaşıydı…
Amansız hastalık Erol amcamızı 
bırakmadı…
Sözün bittiği yerdeyiz…
O şimdi arkadaşının, yoldaşının 
yanına gidiyor…
Rahat uyuyun koca adamlar, sizleri 
unutmadık, unutmayacağız…
Gazetecilik bazı zamanlarda zor, ilk 
babaannemi sonrasında babamı ve 
şimdide babamın yoldaşını kaybettik…
Yazıp çiziyoruz, bu zamanlarda 
yazmak, haber yapmak bir o kadar da 
zor oluyor. Boğazımız düğümlene 
düğümlene yazıyoruz…
Bu dünyadan öteki dünyaya göç 
etmiş, bütün aile fertlerimize Allah 
rahmet diliyor…
***********************
“15 TEMMUZ”
15 Temmuz 2016 yılında yapılması 
planlanan ama yapılamayan, 
başarısızlıkla sonuçlanan darbenin 
ardından 3 yıl geçti…
Bu millet onların karşısında dimdik 
durdu…
Bu dünya gördü ki, Türkiye'yi kolay 
kolay kimse yıkamaz…
Bu millet dur dedi…
Bu millet tankların önlerine yattı, onları 
durdurmak için ölümü bile göze 
aldılar…
Kendi uçaklarımız, helikopterlerimiz bu 
millete kurşun sıktı ve bombaladı…
Türkiye'mizin kalbi Ankara'da TBMM 
bombaladılar…
Ama bu millet dimdik onlara karşı 
yürüdü…
2016 yılında terör örgütü tarafından 
251 vatandaşımız şehit oldu. Tüm 
Türkiye'de 251 şehidimiz için bütün 
camilerimizde dualar edildi. Selalar ve 
ezanlar okundu…
Tüm Türkiye'de olduğu gibi 
Vakfıkebir'imizde de yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti…
Vakfıkebir'de Yeni Cami önünde 
başlayan yürüyüş, vatandaşlarımızın 
ellerinde Türk Bayrağımız ile sloganlar 
eşliğinde şadırvan önünde sona erdi 
ve Kuran ı Kerim okunduktan sonra 
kaymakam ve belediye başkanı 
konuşlarını yaptılar…
Yine Vakfıkebir'de birlik mesajları 
verilmeye çalışıldı…
Vatandaşlarımız yine sokağa çıktı ve 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Gününde birlik oldu…
Birlik olmak için vatandaşımız, dik 
olmak için vatandaşımız, her ne olursa 
olsun vatandaşlarımız olmadan birlik-
beraberlik olmuyor…

VAKFIKEBİR'İN YENİ SAVCI VE HAKİMLERİ GÖREVE BAŞLADI

995 yılında Rize'de doğan 1Savcı Elif Semizoğlu, ilk ve orta 
öğrenimini Rize'de, lise öğrenimini 
Güneysu ilçesi Anadolu Öğretmen 
Lisesi'nde tamamladı. Hukuk 
fakültesini İstanbul Doğuş 
Üniversitesi'nde tam burslu olarak 
bitiren Savcı Elif Semizoğlu, 
savcılık stajını Rize'de yaptıktan 
sonra ilk görev yeri olarak 

Vakfıkebir İlçesine atandı. Hakim 
Burak Oğuz Çiftçi, 1992 yılında 
Erzurum'da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da, 
lise öğrenimini Elazığ ve Tokat'ta 
yaptı. Ankara Atılım Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu olan 
Hakim Burak Oğuz Çiftçi, Tokat 
İlinde hakimlik stajını yaparak ilk 
görev yeri olan Vakfıkebir İlçesine 

atandı.Hakim İrem Durukan, 1992 
yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini Ankara'da 
yaptıktan sonra Çankaya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
kazanarak üniversite tahsilini 
tamamladı. İki yıla yakın avukatlık 
yapan Hakim İrem Durukan, 
Ankara'da hakimlik stajını yaptıktan 
sonra ilk görev yeri olarak 

Vakfıkebir'e atandı. Hakim Zeynep 
Erdemli, 1993 yılında Bandırma'da 
doğdu. İlkokulu Balıkesir'de 
ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. 
Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi bölümünü tamamladıktan 
sonra kısa bir süre avukatlık yapan 
Hakim Zeynep Erdemli, Ankara'da 
hakimlik stajını yaparak 
Vakfıkebir'e atandı.

HAKİM BURAK OĞUZ ÇİFTÇİ HAKİM İREM DURUKAN HAKİM ZEYNEP ERDEMLİ SAVCI ELİF SEMİZOĞLU
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KEBiR'E TAM NOT
ASKON heyeti Trabzon'da 

yapılan toplantının 
ardından Türkiye'nin tereyağı 
lideri bölgemizin en önemli 
markalarından Kebir firmasını 
ziyaret etti. ASKON Genel 
Başkanvekili Muhammet Ali 
Öz, ASKON Teşkilatlardan 
sorumlu genel başkan 
yardımcısı Gökhan Yavuzer ve 
yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan heyet ASKON Genel 
Merkez yöneticisi olan Kebir 
Genel Müdürü Yılmaz 
Karadeniz'den bilgi aldı. 
KARADENİZ, 'VAKFIKEBİR, 
TEREYAĞININ 
MEMLEKETİDİR'
Ziyarette konuşan Kebir Genel 
Müdürü Yılmaz Karadeniz, 
Vakfıkebir'in tereyağının mem-
leketi olduğunu söyleyerek, 
''Vakfıkebir tereyağının memle-
ketidir. Osmanlı sofrasında 
tereyağ girmiş oldu. Vakfıkebir 
tereyağı Osmanlı sofralarında 
yerini almıştır. Bu bölgenin 
bitki örtüsünden suyundan 
havasından tat ve aramasını 
alıyor. Özelliği bu bölgeye has 
olduğundan dolayı pazarlama-
sı da çok eski. Türkiye'ye 
buradan pazarlanmıştır. 
Pazarlamayı Vakfıkebir insanı 
rahatlıkla pazarlamıştır. 
Trabzon'daki fındık diyebiliriz 
yüzde 25'i üretiyor ama yüzde 
75'ini dışarıda üretilmesine 

rağmen Trabzon iş 
admalarının pazarlamasıyla ün 
salmıştır'' dedi.
KARADENİZ, 'ÜRETİM 
KAPASİTEMİZİ TÜRKİYE 
ÇABINA GÖRE 
YÜKSELTTİK'
Milli ve yerel marka Kebir'i 
Türkiye'de daha geniş kitlelere 
ulaştırmak için yeni bir proje 
hazırladıklarını anlatan 
Karadeniz, ''Trabzon'daki 
fabrikalarımızın üretim 
kapasitesini arttıracağımıza 
yeni bir proje çıkarttık. 
Pazarlama ağını Türkiye 
çapına gitmek ve bayi ağını 
geliştirmek için proje 
geliştirdik. Bu şekilde 2007 
yılında projesini yaptıktan 
sonra yeni düzenlemelerle 
hazırladık. Biz 6 ortağız. İş 
kollarımız fakrlı alanlarımız 
var. Petrol, toptan ve dağıtım 
merkezlerimiz ile plastik üretim 
merkezimiz vardır. Türkiye 
çapında bayilerimizi 
oluşturduk. Üretimde 
pozisyonları belirledik'' 
ifadelerini kullandı.
ALİ ÖZ, ''YERLİ VE MİLLİ 
DEĞERLERİ KORUMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ''
ASKON Genel başkanvekili 
Muhammed Ali Öz ise yerli ve 
milli değerleri korumak için 
çalıştıklarını söyleyerek, 
''Trabzon'da olmamız lazım 

diyoruz. Anadolu'daki 
şubelerimizin dertlerini 
dinlemez lazım diyerekten her 
ay bir şubemizde özellikle 
Andolu'da ekonomik 
programlarımızı yapıp hem bu 
yereldeki ciddi kamu kurum 
kuruluşları ile birlikte bugün 
olduğu gibi ekonomik programı 
sunup hem Türkiye hemde 
yereldeki ekonomimizi 
konuşuyoruz. Daha sonraki 

noktalarda bazı zamanlarda o 
bölgeden ülke gündemine 
oturacak yapacak 
programlarımız da oluyor. 
Bunları yapmaya çalışıyoruz. 
Bunları yaparken bizim bir 
çıkışımız var. ASKON'un 
altında haklı zenginlik yazar. 
Akla para gelmemesi lazım. 
Tabiki müslüman iş adamının 
zengi olması lazım istihdam 
sağlaması lazım. Biz bunları 

yaparken yasal mevzuatımıza 
uygun iş yapalım. Sadece 
yasal yeter mi yetmez. 
Yaşanılan toplumda örf ve 
adetlerimize bu işler uymamız 
lazım. Bizim 
müslümanlığımıza yakışması 
lazım. Biz buradan gelen bir 
sivil toplum kuruşuyuz. Her 
zaman yerli ve milli değerleri 
korumak için mücadele 
ediyoruz'' dedi.

ÖZ, ''MARGARİN ÇIKARDI-
LAR, DAMARLARIMIZI 
TIKADILAR'
Osmanlı zamanından beri 
tereyağının önemine değinen 
Öz, ''Yılmaz bey bizim uzun 
zamandan beri üyemiz. 
ASKON'a değerli katkılar 
sağlayan burada istihdam 
sağlayan yerli ve milli üretime 
önem veren bir firmaya geldik. 
Osmanlı zamanından bu yana 
gelen bir gelenek görenek. Dış 
güçler margarin çıkardılar, 
damarlarımızı tıkadılar. Ancak 
şimdi burada öze dönüş var. 
Böyle olunca biz üyelerimizin 
ihtiyacını dinleyerek onların 
işleriyle alakalı konularda neler 
yapabiliriz konusunda 
istişareler yapacağız'' dedi.
KEBİR'E TAM NOT
Kebir'i gezen ASKON heyeti ve 
Öz, tam not verdiğini açıklaya-
rak ''Burada önemli bir tesise 
geldik. Peynir altı suların 
ticarete kazandırılması düzgün 
olsa başkalarının ön yargısı ve 
hareketleriyle bu davadan 
vazgeçilmez olduğunu ASKON 
camiası olarak firmanın 
yanında olduğunu belirtmek 
isterim. Hükümete hem destek 
hem ekonomik olarak çözüm 
üretmek için çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu işletmeler ayakta 
kalacak bu markalara büyü-
yecek'' ifadelerini kullandı.

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, MiLLETVEKiLi
MUHAMMET BALTA'DAN 15 TEMMUZ MESAJI! 

Anadolu Aslanlar İş Adamı 
Derneği genel merkezi, Trabzon 
Vakfıkebir'de “KEBİR” markasını 
yerinde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 

Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
15 Temmuz Şehitleri Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
münasebetiyle bir mesaj 
yayımladı. Mesajında bütün 
dünyaya demokrasi ve tam 
bağımsızlık dersinin verildiğine 
dikkat çeken Milletvekili 
Muhammet Balta, “Tarihimizin 
en karanlık hadiselerinden biri 
olan ve FETÖ/PDY tarafından 
gerçekleştirilen 15 Temmuz 
işgal girişimi, Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın üstün liderliğinin 
sevk ve idaresinde, O karanlık 
gecede, kadınıyla erkeğiyle, 
yaşlısıyla genciyle, din, dil ırk 
ve mezhep ayrımı 
yapmaksızın milli ve manevi 

dinamiklere yaslanarak tek 
vücut olan kahraman milletimiz 
dahili ve harici bedhahlara 
geçit vermemiş, şanlı tarihine 
yeni bir onur sayfası eklemiştir. 
15 Temmuz Türk milletinin 
yeniden dirilişinin adıdır. Milli 
iradenin vesayete, cesaretin 
ihanete karşı demokrasi 
mücadelesinin adıdır.15 
Temmuz milattır. Gözlerini 
kırpmadan milletin üzerine 
ateş edenler sandılar ki bu 
millet korkacak, meydanları, 
sokakları kendilerine 
bırakacak, evlerine çekilecek 
ama milletimiz o gece ihanetin 
karşısına çıkmakta bir an bile 
tereddüt etmemiş, tüfeğin, 
tankın, topun karşısında 
dimdik durmuş, demokrasiye 
sıkılan kurşunlara gövdesini 
siper etmiştir. O gece bir 

destan olarak tarihe geçmiştir. 
Bu terör örgütü ile hep birlikte 
mücadeleye devam ediyoruz. 
Devletimiz hem ülkemizde 
hem dünyada mücadeleye 

bütün hızıyla devam 
ediyor.Aynı kararlılıkla da 
devam edeceğiz. 
Demokrasimizi ve 
bağımsızlığımızı hedef alan 

korkunç bir ihanete şahit 
olduğumuz o geceyi 
unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Bu sadece 
şehitlerimize ve gazilerimize 
değil, tarihimize karşı da en 
büyük sorumluluğumuzdur” 
dedi. Balta mesajının 
devamında, “15 Temmuz 
gecesi milletimizin iradesine 
sahip çıktığı kutlu bir gecedir. 
Allah bir daha bunun gibi bir 
badireyi milletimize 
yaşatmasın. O gece sokağa 
çıkarak o karanlık geceyi 
aydınlığa kavuşturan aziz 
milletimizin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum. Bu 
ihanet girişimi karşısında 
darbeye karşı durup sabahlara 
kadar demokrasi nöbeti tutan 
yediden yetmişe tüm 
hemşerilerime gönülden 

teşekkür ediyor, bir hilal 
uğruna o gece canlarını feda 
eden aziz vatan şehitlerimizi 
rahmetle ve minnetle yad 
ediyorum. Gazilerimize de 
Allah'tan sağlıklı uzun bir ömür 
niyaz ediyorum. Milli iradeden 
yana olmuş, onu zedeleyecek 
her girişimin karşısında duran 
asker ve polislerimizin hepsine 
minnettarız. Şundan eminim ki, 
Türk tarihi o gece gözünü 
kırpmadan ölüme yürüyen 
şehitlerimizi ve gazilerimizi, 
nesilden nesle aktaracak, 
kahramanlarımızı asla 
unutturmayacaktır. Bu 
topraklarda 15 Temmuz ruhu 
ayakta oldukça Türkiye'yi 
yolundan alıkoyabilecek hiçbir 
kuvvet yoktur.Allah bir daha bu 
millete 15 Temmuz'ları 
yaşatmasın” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) ve işbirlikçileri 

tarafından 2016 yılında 
kalkışılan hain darbe 

girişiminin üçüncü sene-i 
devriyesi dolayısıyla; 
Vakfıkebir'de ilçe müftülüğü 
tarafından 15 Temmuz 

şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ve dua programı 
düzenlendi. İlçe müftülüğünce 
"15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü" etkinlikleri 
kapsamında, 15 Temmuz 2019 
Pazartesi günü öğle 
namazından önce merkez yeni 
camide düzenlenen 
programda din görevlileri, 15 
Temmuz şehitlerimiz başta 
olmak üzere tüm şehitlerimizin 
aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ve cemaatinde 
iştirakiyle salât-ü selâm ve 
tekbirler okudular. Daha sonra 
yaptığı kısa konuşmasında; 
"Dünya sevgilerinin en temizi, 
en leziz olanı vatan sevgisidir. 
Vatan sevgisi insanı sıcaklığı 

ile kuşatır; yahut 
kuşatmalıdır. Vatan 
için canı feda etmek 
en değerli ibadettir. 
Canlarını feda edenler 
için ne yapsak azdır." 
sözlerine yer veren 
İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, başta 15 

Temmuz şehitlerimiz olmak 
üzere mukaddesat uğruna 
canlarını seve seve feda eden 
tüm şehitlerimiz için dua yaptı. 
Kaymakam Mesut Yakuta ve 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın da iştirak ettiği prog-
ram, Müftü Köksal'ın kıldırdığı 
öğle namazıyla sona erdi.

ŞEHiTLERiMiZ iÇiN 
KUR'AN-I KERiM OKUNDU, 
DUALAR EDiLDi

2016 yılında kalkışılan hain darbe 
girişiminin üçüncü sene-i devriyesi...
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Osman KOYUNCU

uran, kâinatın yaratılış maksadının Kşükür olduğuna söylüyor. Kâinat bir 

fabrika gibi düşünüldüğünde, bu 

fabrikadan çıkan en iyi mahsulün şükür 

veya kâinat, bir ağaç gibi hayal 

edildiğinde, bu ağacın en mükemmel 

meyvesinin yine şükürdür. 

  Kâinatta yaratılan her şeyi, iç içe  geçmiş daireler şeklinde düşünürsek, bu 

dairenin odak noktasında yani 

merkezinde hayat vardır. Bütün yaratılış 

hayata bakar, her şey hayat için planlanıp 

yaratılmıştır. 

  Sonra hayat tabakalarını iç içe geçmiş  daireler gibi düşünürsek, dıştan içe 

doğru bitkiler, hayvanlar ve merkeze 

insanı koyup, diğerlerinden daha fazla 

değer verip, daha çok sorumluluk 

yüklemiştir.

  Sonra ruh sahibi mahlûkatın  yaratılışını, geniş manası ile hayvan 

âlemini(insanlarda bu âlem içinde 

sayılıyor) iç içe geçmiş dairler şeklinde 

düşünürsek merkezde rızık vardır. 

Kâinatın hulasası olan insanın içine öyle 

duygular yerleştiriyor ki bu duyguları ile 

rızka âşık oluyor ve her şeyi rızık için 

faaliyet göstermeye başlıyor. Bu durum 

insanlığın kemale ermesi için şarttır. Eğer 

rızık olmazsa hiç kimse çalışmaz ilim, 

sanat, sanayi ve teknoloji sukut eder 

insanlık âlemi tarihin derinliklerindeki 

gibi bir ilkel hayat yaşardı, medeniyetler 

oluşmazdı. İnsanların çalışmalarının ana 

neden, daha iyi ve mükemmel rızka 

ulaşmak içindir.  Fakat rızk akıl ve zekâ ile 

doğru orantılı değildir. Bazen en 

mükemmel ve zeki insanlar çok fazla 

çalışanlarına rağmen ancak ölmeyecek 

kadar rızk bulabiliyor. Batılı bir bilim 

adamı, eğer dünyadaki rızık iktisatlı 

şekilde kullanılırsa 250 milyar insana kâfi 

gelebilir diyor. Onun için Allah israftan 

kaçınmamızı istiyor.İsraf eden şeytanın 

arkadaşıdır. Mesela bir insana protein 

olarak 25 gr etin kâfi geldiğini düşünelim. 

Ben 250 gr et yiyeceğim diyemez. Bir 

bardağa bir kazan su döksen, bardak 

hacmi kadar su alır, gerisi dışarı akar. 

İnsanında günlük protein ihtiyacını 25 gr 

et karşılıyorsa, bundan 250 gr çıkarsa, 

vücut yine 25 dan aldığı proteini alır 

gerişi kazurat olarak dışarı atar.Elinde 

250 gram döner var ve karşında aç bir 

insan sana bakıyor, sen bunun 25 gr 

yiyorsun ve gerisini çöpe atıyorsun. Bu  

tamamını yemek çöpe atmaktan daha 

tehlikelidir. Çünkü çöpe atılırsa diğer 

hayvanların yeme şansı vardır fakat insan 

yerse fazlalığı kazurat olarak gider, 

kimseye fayda vermediği gibi fazla 

yemekten dolayı diğer hastalıklar baş 

gösterir hem kendine hem de yakınlarına 

zülüm yapmış olursun. Allah ne kadar 

büyüktür ki mahlûkatı için her çeşit ve her 

lezzete rızkı yaratıp bu rızkın çeşitlerini 

tartıp anlayacak cihazlarla donatılmıştır. 

Eğer her çeşit nimetler olsa fakat bunların 

tatlarını alamasaydık ne durumda 

olurduk veya görünüşleri çok iğrenç 

olsaydı bunları nasıl yiyecektik.  Bu 

kâinatı çok mükemmel yaratan, her şeyi 

rızkın etrafında toplamıştır. 

  Sonuç: Allah her şeyi rızık etrafında  topladığı gibi, rızkın devamını da şükre 

bağlamıştır. Kuran'da hala şükretmezler 

mi (Yasin 35). Şükredenleri elbette 

mükâfatlandıracağız (Ali İmran 145). 

Şükrederseniz daha çok veririm(İbrahim 

7).  Şükrün ölçüsü ise iktisat ve kanaat 

etmek, israftan kaçınmak başta besmele 

ile başlamak, rızık vereni tefekkür etmek, 

sonunda elhamdülillah diyerek 

şükretmektir. 

İSLAM'DA İKTİSAT VE ŞÜKÜR

MUHTARLARLA TOPLANTI DÜZENLENDİ

oplantıda Belediye Başkanı TMuhammet Balta ve TİSKİ 
Genel Müdürü Ali Tekataş'ın 
konuşmalarının ardından mahalle 
muhtarları tek tek söz alarak 
mahallelerinde TİSKİ'nin görev 
alanına giren sorunları dile getir-
diler. Daha sonra TİSKİ yetkilileri 
sorunların çözümü ile ilgili yapıla-
cak olan çalışmalar hakkında 
muhtarları bilgilendirdiler.

VAKFIKEBiR'Li HEMŞEHRiMiZ
TRABZON'UN GURURU OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) resmi internet sitesinden 
yaptığı açıklamada, 
Profesyonel Futbol Disiplin 
Kurulu (PFDK) üyeliğine 
Vakfıkebirli Hemşehrimiz Av. 
Mehmet Erol seçildi. 
Vakfıkebir ilçesinin ve Trabzon 
İlinin gururu olan Av. Mehmet 
Erol, İlkokulu Aydoğdu Köyü 
İlkokulunda, Ortaokulu 
Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi 
Ota kısmında okudu. Ankara 
Tevfik İleri İmam Hatip 
Lisesinden mezun oldu. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitiren Av. Erol, 7 yıl Sermaye 
Piyasası Kurulu uzmanlığı 
görevinde bulundu. İstanbul da 
çalışma hayatını sürdüren ve 
AFM Hukuk Bürosu adı adlında 
Hukuk Bürosunda Avukatlık 
yapan ve İstanbul Vakfıkebirliler 
Derneği üyesi olan Av. Mehmet 
Erol evli ve 3 çocuk babasıdır. 
Av Mehmet Erol'a yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. 
TFF'DE KURULLAR 
BELİRLENDİ
TFF Yönetim Kurulu; 
Profesyonel Futbol Disiplin 
Kurulu, Tahkim Kurulu, UÇK, 
Temsilciler Kurulu, AFDK, Etik 
Kurulu, Engelli Futbolu 
Koordinasyon Kurulu, Sağlık 
Kurulu, Dopingle Mücadele 
Kurulu ve Dış İlişkiler 
Kurulunun başkan ile üyelerini 
açıkladı.

PFDK Başkanlığına Aytaç 
Yüksel, Tahkim Kurulu 
Başkanlığına Murat Balcı 
getirildi
TFF'den yapılan açıklamaya 
göre, kurullarda yer alan isimler 
şu şekilde:
PROFESYONEL FUTBOL 
DİSİPLİN KURULU (PFDK)
BAŞKAN:
Aytaç Yüksel
ASİL ÜYELER:
Mehmet Erol, Ahmet Can 
Acaroğlu, Canan Sarı, Veli 
Tolu, Mehmet Sağlam, Recep 

Şencan
YEDEK ÜYELER:
Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, 
Zuhal Bereket Baş, Tamer 
Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay
TAHKİM KURULU:
BAŞKAN:
Murat Balcı

ASİL ÜYELER:
Emine Yazıcıoğlu, Yusuf 
Öksüzömer, Osman Baturhan 
Dursun, Murat Erbilen, Eyüp 
Kul, Haluk Sonsuz
YEDEK ÜYELER:
Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper 
Türközmen, Tuğçe Dinçer, 
Mehmet Karcıoğlu, Savaş 
Yarkın, Yakup Önder 
Mercangöz
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM 
KURULU:
BAŞKAN:
Celal Candan

Mesajında darbe 
teşebbüsünün Türk 

demokrasi tarihine kara bir 
leke olarak geçtiğini 
kaydeden Uzun, "15 
Temmuz 2016 tarihinde 
Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ/PDY) tarafından 
gerçekleştirilen alçak darbe 
girişimine karşı aziz 
milletimiz, kadını erkeği 
yaşlısı genciyle canını 
ortaya koyarak kendi 
iradesine ve özgürlüğüne 
yapılan bu haince saldırıya 
karşı dimdik bir duruş 
sergileyerek, yeniden bir dirilişe 
imza atmıştır" dedi. Uzun 
bundan sonra kendilerine 
düşen görevin ülkeyi 
güçlendirmek ve muasır 
medeniyetler seviyesine 
taşımak olduğunu belirterek 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi: "Bu teşebbüs 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

dirayeti, hükümetimizin kararlı 
tutumu ve en önemlisi 
milletimizin devletine ve 
demokratik iradesine sahip 
çıkmasıyla bertaraf edilmiştir... 
15 Temmuz 2016, bir milletin 
asıl gücünün tankı, topu, tüfeği 
değil, imanlı ve inançlı evlatları 
olduğunun bir kez daha 
tescillendiği, darbecilere halkın 
darbe yaptığı, bundan böyle 
hiçbir gücün, milletin ve 
iradesinin rehin veya teslim 

alınamayacağının hukuk 
dışı yol ve yöntemlerle 
iktidar değişikliği 
yapamayacağının veya 
iktidar olamayacağının 
dosta ve düşmana 
öğretildiği gündür. Bu 
memleket şehit kanlarıyla 
sulanarak vatan yapılmıştır, 
vatan uğruna nice canlar 
feda edilmiş Çanakkale'de, 
Sakarya'da ve Kurtuluş 
Savaşında, son olarak 81 
ilin meydanlarında bütün 
dünya buna şahit olmuştur. 

Bundan sonra bize düşen 
görev birbirimizi daha çok 
severek kenetlenmek, birlik ve 
beraberlik içerisinde çok 
çalışarak ülkemizi güçlendir-
mek ve muasır medeniyetler 
seviyesine taşımaktır. Bu vesile 
ile 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı canlarını veren şehitleri-
mize bir kez daha Allah'tan 
rahmet diliyor, gazilerimizi 
şükran ve minnetle anıyorum.

BAŞKAN UZUN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

DUYGU İLE ÜNSAL DÜNYA EVİNE GİRDİLER
akfıkebir İlçesi Esnaflarından Sağlam VTicaret'in sahibi ilçenin sevilen, sayılan 

simalarından Ali Sağlam ve Rukiye Sağlam'ın 
oğlu ilçede esnaflık yapan Hira Perde ve Çeyiz 
mağazası sahibi Ünsal ile Vakfıkebir İlçesi 
Soğuksu Mahallesinden Asiye ve Mithat 
Kudu'nun kızı Karadeniz Plastik Firması 
personellerinden Duygu, muhteşem bir düğün 
töreni ile dünya evine girdiler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün Salonunda 
yapılan düğün törenine Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'nın yanı sıra genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve arkadaşları ile çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde Duydu ile Ünsal'a 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin 
sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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SAĞLAM AİLESİNİN ACI GÜNÜ

akfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası VBaşkanı Kadem Sağlam'ın amcası, 
Deregözü mahallesi muhtarı Ahmet 
Sağlam'ın kayın pederi olan Osman Sağlam 
(90) yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği 
rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti. 
Merhum Osman Sağlam'ın Cenaze namazı 
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü 
Deregözü mahallesinde ikindi namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının 

ardından Deregözü mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze 
törenine Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, Şalpazarı İlçe Müftüsü 
Hüseyin Hacıfettahoğlu, Siyasi Parti 
Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu 
Temsilcileri, İlçe Esnafları ve vatandaşlar 
katıldı. Merhuma Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

D
evlet-Millet el ele yazılan 
15 Temmuz Destanı'nın 
üçüncü sene-i 

devriyesini hüznü, heyecanı, 
coşkusu, onur ve gururuyla 
milletçe hep birlikte yaşıyoruz. 
Tarihimizin en karanlık 
hadiselerinden biri olan ve 
Fetullahçı Terör Örgütü 
tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz işgal girişimi, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın üstün 
liderliğinin sevk ve idaresinde, 
Hükümetimizin kararlı duruşu, 
tarihi şan ve şerefle dolu aziz 
milletimizin demokrasimize ve 
hukukuna sahip çıkışı, 
vatanperver asker ve güvenlik 
güçlerimizin şanlı direnişi 
sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu 
şanlı direniş günü, emperyalist 
güçlerin yıllardır içimize 
sızdırdıkları hain ve sinsi 
şebekelerle Anadolu toprakları 
üzerinde oynadığı oyunlara 
karşı aziz milletimizin birlik ve 
beraberlik şuuru içerisinde güç 
ve iman tazelediği, bağımsızlık 
ve onuru için neleri göze 
alabileceğinin en açık ispatıdır. 
Şanlı tarihimizin sayfalarına 
yeni bir kahramanlık destanı 
daha yazdıran, kahramanlık 
genlerini bünyesinde daima 
muhafaza eden bu Aziz Millet, 
sabahında aydınlığı 
gördüğümüz o karanlık gecenin 

ardından günlerce ve geceler 
boyunca tuttukları demokrasi 
nöbetleri ile vatan ve bayrak 
sevgilerini tüm dünyaya bir kez 
daha haykırmıştır. 15 Temmuz 
2016, bir milletin asıl gücünün 
tankı, topu, tüfeği değil, imanlı 
ve inançlı evlatları olduğunun 
bir kez daha tescillendiği, 
darbecilere halkın darbe yaptığı, 
bundan böyle hiçbir gücün, 
milletin ve iradesinin rehin veya 
teslim alınamayacağının hukuk 

dışı yol ve yöntemlerle iktidar 
değişikliği yapamayacağının 
veya iktidar olamayacağının 
dosta ve düşmana öğretildiği 
gündür. 15 Temmuz gecesi, milli 
ve manevi dinamiklere 
yaslanarak tek vücut olan 
kahraman bir milletin dahili ve 
harici bedhahlara geçit 
vermediği, şanlı tarihimize yeni 
bir izzet ve onur sayfasının 
eklendiği gündür. Allah bir daha 
15 Temmuz gibi bir badireyi bu 
aziz millete yaşatmasın. 
Bundan sonra bize düşen görev 
birbirimizi daha çok severek 
kenetlenmek, birlik ve beraberlik 
içerisinde çok çalışarak ülkemizi 
güçlendirmek ve muasır 
medeniyetler seviyesine 
taşımaktır. 15 Temmuz'da 
sokağa çıkarak o karanlık 
geceyi aydınlığa kavuşturan 
aziz milletimizin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum. Bu 
ihanet girişimi karşısında 15 
Temmuz gecesinden itibaren 
darbeye karşı durup 27 gece 
sabahlara kadar demokrasi 
nöbeti tutan yediden yetmişe 
tüm vatandaşlarımıza gönülden 
teşekkür ediyorum. Bir hilal 
uğruna canlarını feda eden aziz 
vatan şehitlerimizi hürmetle, 
rahmetle, minnetle yad ediyor, 
gazilerimize de Allah'tan sağlık, 
afiyet ve uzun bir ömür niyaz 
ediyorum dedi.

Vakfıkebir İlçesi Deregözü 
Mahallesinde ilçede yıllarca 

posta dağıtım memurluğu görevi 
yapan emekli postacı Mustafa Kaba 
(77), tedavi gördüğü hastanede ya-
şam mücadelesini kaybetti. Merhum 
Mustafa Kaba'nın cenaze namazı 
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü 

Deregözü Ma-hallesi merkez cami-
inde ikindi namazına müteakip kılı-
nan cenaze namazının ardından 
aynı yerdeki aile kabristanlığına def-
nedildi. Evli ve 5 çocuk babası olan 
merhum Mustafa Kaba amcamıza 
Allah'tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

ALLAH BiR DAHA 15 TEMMUZ GiBi
BiR BADiREYi BU AZiZ MiLLETE YAŞATMASIN

akfıkebir İlçesi Kıranköy Mahallesinden Veski Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı merhum Ahmet Hamdi 
Kamburoğlu'nun oğlu, Doğru Yol Partisi 
eski Vakfıkebir İlçe Başkanı Osman Zeki 
Kamburoğlu'nun kardeşi ayrıca Avukat 
Mustafa Kamburoğlu'nun yeğeni Erol 
Kamburoğlu (67), yakalandığı amansız 
hastalığı atlatamayarak hayatını kaybetti. 

Merhum Erol Kamburoğlu'nun cenaze 
namazı 18 Temmuz 2019 Perşembe günü 
Vakfıkebir Merkez Yeni Camiinde öğlen 
namazına müteakip kılınarak Tarlacık 
Mahallesindeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan 
merhum Erol Kamburoğlu'na Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

KAMBUROĞLU

AİLESİNİN ACI GÜNÜ 

Vakfıkebir ilçesi Deregözü Mahallesinden Hacıfettahoğullarından Merhum 
Kadem Ağanın oğlu Osman Sağlam (90) Hakkın rahmetine kavuştu.

EMEKLi POSTACI VEFAT ETTi
Vakfıkebir İlçesi Deregözü Mahallesinden emekli Postacı Mustafa Kaba(77), 
bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

BAŞKAN ÇiÇEK'iN 15 TEMMUZ MESAJI
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Fetö yapılanmasının tarihsel 
süreç içerisindeki seyri ele alındığı zaman açıkça görülecektir ki, bu yapılanmayı daha 
en başında ilk deşifre eden kişi Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızdır” dedi.

B
ilindiği üzere tarihimizin 
her devrinde askeri 
darbeler var 

olagelmiştir. Geçtiğimiz asırda 
Osmanlı hanedan ailesi 
içerisinde başlayan darbe 
hareketleri, bir iki asır sonra, 
asker ve ulemanın da 
içerisinde bulunduğu tertipler 
ile padişahları tahtlarından 
eden ve hatta canlarına mal 
olan elim olaylara 
dönüşmüştür. Bu kabil 
hareketlere son verilebilmesi 
için gerekli olan, meşruti 
siteme geçilip, 1876 yılında ilk 
defa milletimizin önüne seçim 
sandığı konulmuştur. Ve o 
günden bu güne tam 143 yıllık 
bir demokrasi geleneğine 
sahibiz. Gerek Osmanlı ve 
gerek cumhuriyet yıllarında bu 
demokrasi geleneği birbiri 
ardınca tekrar eden darbeler 
neticesinde çok ağır yaralar 
almıştır. Her gelen darbe 
sistemi en başladığı noktaya 
geri itmiş, toplumsal bağları 
zayıflatmış ve yeni elitler var 
etmiştir. Fakat hiçbir darbenin 
etkisi 20 yılı aşamamıştır. 
Çünkü toplumun vicdanı ve 
yüreğine sinmeyen hiçbir hal, 
hareket ve kişi asla kalıcı 
olamayacaktır. Askerin siyasi 
düzlemden uzak tutulamama-
sının çok acı tecrübelerini bu 
millet birçok kez görmüştür. 
Bunun için ordular lağvedilmiş, 
yeni ordular teşekkül 
ettirilmiştir. 27 Mayıs 1960 
tarihinde ise ordumuzun 
içerisinden çıkan küçük bir 
komita grubu yaptığı darbe ile 
askeri yeniden siyaset 
sahasına sokmuştur. Bunun acı 
maliyetini toplumumuz 
defalarca ödemek zorunda 
kalmıştır. Diğer bir yandan 
milletimizin kendisinin teşekkül 
ettirdiği kahraman Türk silahlı 
kuvvetlerine ve onun 

üniformasına haklı olarak, 
duyduğu güven ve saygı 
ordumuz içerisinde yapılanan 
cunta gruplarının işlerini maale-
sef kolaylaştırmıştır. Milletimizin 
ordusuna duyduğu sarsılmaz 
güveni gören, küresel 
emperyalizm bunu kullanmak 
yoluna gitmiştir. Tarihin her 
döneminde ordu içerisindeki 
yapılanmak yolunu denemiştir. 
Irkçı emperyalizmin bu alanda 
yaptığı en büyük eylem ise 
silahlı kuvvetler içindeki fetö 
yapılanması olmuştur. Kökü 
küresel emperyalist çetelere 
dayanan bu yapı, kendisine 
istismar etmek için tertemiz 
Anadolu evlatlarını seçmiştir. 
Milletimizin dinine duyduğu 
sevgiyi de ana argüman olarak 
kullanan bu yapı maalesef 
birçok hedefine bu suretle 
ulaşmıştır. Fetö yapılanmasının 
tarihsel süreç içerisindeki seyri 
ele alındığı zaman açıkça 
görülecektir ki, bu yapılanmayı 
daha en başında ilk deşifre 
eden kişi Pr. Dr. Necmettin 
Erbakan'dır. Hocamız tam 60 
yıl boyunca yaptığı tüm özel 
sohbetlerinde, bu yapılanmayı, 
İngiliz gemisi ile Çanakkale ye 
Türk milletini öldürmek için 
gelen Hintli Müslümanlara 
benzetmiştir. 15 Temmuz 

tarihinde hocamızın bu 
tespitinin ne kadar haklı 
olduğunu bütün milletimiz 
görmüş oldu. Kendisini 
başbakan ve hükümet ortağı 
olduğu dönemlerde bu yapı ile 
mücadele etmek için eylem 
planları geliştirdiği, dönemin 
bürokratları tarafından sayısız 
defalarca ilan edilmiştir. 
Hocamızın bu mücadelesine 
karşılık, siyaset, kültür, sanat 
gibi birçok toplumsal alanda, 
kısa sürede ve bedel 
ödemeden bir yere gelmek 
isteyen kim varsa, bu yapının 
güdümüne girmiştir. Bunun 

doğal sonucu olarak da bu 
yapıya çalışmak Türkiye de 
kısa yoldan bir yerlere gel-
menin teminatı olmuştur. Konu 
siyasi olarak değerlendirildi-
ğinde ise kimi siyasetçilerin, 
bürokrasi üzerinde etkili olmak 
için, kimilerinin de oy kaygısı 
güderek bu yapı ile birlikte 
hareket ettikleri bilinen bir 
gerçektir. Siyaset hizmet 
maksadı ile ve ulvi değerler ile 
yapılmalıdır. Oyu veya menfaati 
temel alan siyaset anlayışı, 
ülkenin yarınlarını çalacaktır. 
Kaldı ki bu tip yapılanmaların 
oy karşılığının olmadığını da bu 
süreç açıkça göstermiştir. 
Siyasette kalıcı başarı ancak 
halkın yüreğini kazanarak 
mümkündür. Kahraman Türk 
silahlı kuvvetlerinin şanlı 
üniformasını kendisine siper 
eden bu militanlar 15 Temmuz 
gecesi içerisinden çıktıklarını 
unuttukları, bu büyük millete 
silah çekmiştir. Maalesef birçok 
vatandaşımızın da kanına 
girdiler. Bu duygu ve 
düşünceler ile; O gece hayatını 
bu vatan için feda eden 
kahramanlarımızı, minnet ve 
şükran ile yad ediyorum.
Halkımızın demokrasi ve milli 
birlik gününü kutluyorum.”

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için 
yayımladığı mesajında; “Bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve 
inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, darbecilere halkın darbe yaptığı, 
bundan böyle hiçbir gücün, milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının 
hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar 
olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür 15 Temmuz.”

Vakfıkebir İlçesi Kıranköy Mahallesinden eski Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı merhum Ahmet Hamdi Kamburoğlu'nun oğlu 
Erol Kamburoğlu (67), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
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SELEN İLE YUSUF'UN EN MUTLU GÜNÜ
akfıkebir İlçesi Esnaflarından ilçenin sevilen, Vsayılan, renkli simalarından 14 Şubat Kitap 

Kırtasiyenin sahibi Ömer Faruk Yıldız ve Raziye 
Yıldız'ın kızları Selan ile Samsun ili Tekkeköy 
İlçesinden Cemile ve Salih Tok'un oğulları Yusuf 
mutlu beraberliklerini evlilikle noktaladılar. Vakfıkebir 
Altın Köşk Düğün Salonunda yapılan görkemli 
düğün törenine genç çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Bizlerde Selen ile Yusuf'a evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN 
BiR KAHRAMANLIK DESTANIDIR 

Başkan Muhammet Balta, 
mesajında şunları söyledi; 

“Aziz Milletimiz, 15 Temmuz'da 
ülkemizi bölmek, parçalamak 
ve kardeşkanı akıtmak isteyen 
hainlere karşı tıpkı İstiklal 
Marşımızda ki gibi göğsünü 
siper ederek tarihte eşi benzeri 
görülmemiş büyük bir 
kahramanlık destanı yazmıştır. 
251 canımız gözünü kırpmadan 
şahadete koşmuş, 2 bin 196 
vatandaşımız yaralanarak, 
gazilik payesi kazanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
Şehitler Köprüsü, meydanlar, 
caddeler, sokaklar vicdansızca 
bombalanmıştır. O Gün, 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 
hep birlikte meydanlara inerek 
bütün Dünya'ya Türk'ün 

bileğinin bükülmeyeceğini ve 
hiçbir zaman teslim 
olmayacağını bir kez daha 
gösterdik. Tarihimizdeki en 
büyük ihanet girişimi olan 15 
Temmuz'u hiçbir zaman 
unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Bizler 
darbeye direnerek, hakka 
yürüyen şehitlerimiz ve kolunu 

bacağını bu vatan için feda 
eden gazilerimizin omuzlarında 
yükselen aziz vatanımızı şer 
odaklarına karşı kanımızın son 
damlasına kadar korumaya söz 
verdik. Ülkemiz üzerinde hain 
emeller peşinde koşanlar, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde 
olduğu gibi, bundan sonra da 
karşılarında milletimizi 
bulacaklardır. Rabbim bir daha 
bu millete 15 Temmuzları 
yaşatmasın. Hain darbe 
girişiminin seyrini değiştiren 
Ömer Halisdemir ve darbeye 
direnerek, bu uğurda Hakk'ın 
rahmetine kavuşan, vatan 
savunmamızda canlarını feda 
eden tüm Şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet diliyor, gazilik 
onuruna erişen vatandaşla-
rımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz.”

DİLARA ELİF İLE GÜRKAN EVLENDİLER
V

akfıkebir İlçesi esnaflarından 
ilçenin sevilen, sayılan renkli 
simalarından Yusuf Ziya Komut 

ve Leyla Komut'un kızı özel bir bankada 
çalışan Dilara Elif ile Emekli Bankacı 
Köksal ve Cevriye Kaya'nın oğlu 
Erzurum Üniversitesinde Araştırma 
Görevlisi olarak görev yapan Gürkan 
evlendiler. Beşikdüzü Aşiyan Düğün 
Salonunda yapılan görkemli düğün 
törenine genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Bizlerde genç çiftlere 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçe Vaizi 
iken, rotasyon 

(zorunlu yer değişikliği) 
nedeniyle Giresun 
Görele İlçe Müftülüğüne 
vaiz olarak atanan ve 
buradaki görevine 
başlayan Vaiz Osman 
Öztürk, 8 yıl 3 ay birlikte 
görev yaptığı Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü perso-
neliyle vedalaşmak 
üzere aylık mutat din 
görevlileri toplantına 
iştirak etti. Toplantıda, 
arkadaşlarının 
alkışlarıyla duygu dolu 
anlar yaşayan Vaiz 
Osman Öztürk, ilçe müftülüğü 
tarafından plaket ve çiçek 
takdim edilerek onurlandırıldı.
MÜFTÜ KÖKSAL: "OSMAN 
HOCA BİR DANIŞMAN 
GİBİYDİ"
Vaiz Osman Öztürk'ün, 
Vakfıkebir'de ilçe vaizi olarak 
oldukça başarılı çalışma ve 
hizmetlerde bulunduğunu 
belirten İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal; "Osman hocamız, 
camilerdeki vaaz ve irşad 
görevinin yanısıra ilçe 
müftülüğü bünyesinde 
gerçekleştirilen dini, sosyal ve 
kültürel faaliyetlerde de aktif rol 
alarak etkin ve faydalı 
hizmetlerde bulundu. 6 yıla 
yakın beraber çalıştık. Kendisi 
bir danışman gibiydi. Mesai 
mecburiyeti olmamasına 
rağmen erkenden daireye gelir, 
akşam saat 5'e kadar 
ayrılmazdı. Benim olmadığım 
zamanlarda da yokluğumu 
hissettirmez, görevi 
olmamasına rağmen inisiyatif 
alarak çözülmesi gereken 
meselelerde hiç bir zaman 
sorunları ertelemez, çözümü 
için çaba gösterirdi." ifadelerini 
kullandı. İlçeye ve ilçe müftül-
üğüne katkıları ve başarılı 
çalışmaları dolayısıyla Vaiz 
Öztürk'e teşekkür eden Müftü 

Köksal, yeni görev yerinin ha-
yırlı olması dilek ve temenni-
siyle çalışmalarında kendisine 
muvaffakıyetler diledi.
VAİZ OSMAN ÖZTÜRK: 
"HİÇBİR ARKADAŞIMLA, 
ARAMIZDA EN UFAK BİR 
HUSÛMET OLMADI"
Arkadaşlarının coşkulu 
alkışlarıyla duygulandığını ifade 
eden Vaiz Osman Öztürk ise 
yaptığı konuşmasında; 
"Vedalar her zaman zordur. 
Alkışlarınız beni çok 
duygulandırdı. İlçe müftümüz, 
daire personelimiz ve sizlerle 
güzel günlerimiz geçti. Faydalı 
hizmetlerde bulunmaya çalıştık. 
Vakfıkebir'in, meslek hayatıma 
ve şahsi hayatıma çok şey 
kattığını burada ifade etmek 
isterim. Müftü beyin, ilçede 
farkındalık ortaya koyan proje 
ve hizmetlerinde hep birlikle 
görev aldık, beraber çalıştık. 
Müftü beye faaliyet ve 
etkinliklerle ilgili neyi teklif 
ettiysem, hiç düşünmeden 
'olsun hocam' demesi bana 
olan güveninin ve aramızdaki  
samimiyetin ifadesiydi. 
Kendisine huzurlarınızda 
teşekkür ediyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Siz 
arkadaşlarımız da, 
müftülüğümüzün faaliyet ve 
etkinliklerinde her zaman 

yanımızda oldunuz, 
yardımcı oldunuz ve 
bana güven verdiniz. 
Her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Sizlerle 8 yılı aşkın 
birlikte çalıştık; hiçbir 
arkadaşımla, aramızda 
en ufak bir husûmet 
olmadı. Ben herkese 
hakkımı helal ediyorum, 
sizlerin de haklarınızı 
helal etmenizi 
istiyorum." şeklinde 
konuştu.
Konuşmasının ardından 
tüm personelin coşkuyla 
alkışladığı Vaiz Osman 

Öztürk'e, hizmetlerinden dolayı 
ilçe müftülüğü adına, en yaşlı 
din görevlisi sıfatıyla Emekli 
Kur'an Kursu Öğreticisi Ahmet 
Ertürk plaket, ilçe müftüsü 
Hüseyin Köksal da çiçek 
takdim etti. Vaiz Osman Öztürk; 
01.01.1972 yılında Giresun'un 
Çanakçı ilçesinde doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Çanakçı'da 
okudu. Çanakçı Kur'an 
Kursu'nda 1 yıl eğitim gördü. 
1998 yılında Marmara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'nden mezun oldu. 
1998-2000 yılları arasında 
Çanakçı'ya bağlı köylerde vekil 
öğretmenlik yaptı. 2001 yılında 
İmam-Hatip olarak Trabzon 
Beşikdüzü ilçesi Dolanlı 
Mahallesi Yeşiltepe Camii'ne 
atandı. 2003-2006 yılları 
arasında Trabzon Dini Yüksek 
İhtisas Merkezinde uzmanlık 
eğitimi aldı. 2006 yılında 
Kırklareli Vize ilçe vaizliğine 
atandı. 2008 yılında Artvin 
Hopa vaizliğine atandı. 2011 
yılında atandığı Trabzon 
Vakfıkebir ilçe Müftülüğünde 
ilçe vaizi olarak 31.03.2011 - 
26.06.2019 tarihleri arasında 8 
yıl 3 ay görev yapan Osman 
Öztürk, evli ve bir kız iki erkek 
olmak üzere üç çocuk 
babasıdır.

VAİZ OSMAN ÖZTÜRK VAKFIKEBİR'E VEDA ETTİ
Vakfıkebir'e veda eden Vaiz Osman Öztürk, ilçe müftülüğü tarafından plaket ve çiçekle onurlandırıldı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

GENÇ NESİL YAZ PROGRAMI KIZ ÖĞRENCİLER
CUMA NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir Merkez Kur'an Kursu 'Genç Nesil Yaz Programı' sınıfı öğrencileri 
kardeş sınıf ziyaretlerinin ardından birlikte cuma namazı kıldılar.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı Merkez Kur'an 

Kursunda, 2019 yılı yaz dönemi 
programı kapsamında lise ve 
üniversite öğrencilerine yönelik 
açılan 'Genç Nesil Yaz 
Programı' sınıfı öğrencileri, 
kardeş sınıf olan Kirazlık Yeni 
Mahalle Sahil Camii Genç Nesil 
Yaz Programı sınıfına ziyarette 
bulundular. İlçe Vaizi Hatice 
Semiz'in burada öğrencilerle 
gerçekleştirdiği  'İnsanın 
Yaratılış Amacı' konulu 
söyleşinin ardından ikramlar 
eşliğinde sohbet etme ve 
kaynaşma imkanı bulan 
gençler daha sonra Kirazlık 
Yeni Mahalle Sahil 
Camii'nde,mihrabı, minberi ve 
kürsüyü görerek ve camide 

cemaat atmosferini yaşayarak 
birlikte cuma namazını edâ 
ettiler. Namaz sonrası İmam 
Hatip Ali Civil öğrencilere, 
caminin bölümleri ile ilgili 
bilgilendirmede bulundu. 
Program, öğrencilerin yönelttiği 
soruların cevaplandırılmasıyla 
sona erdi. İlçe Müftüsü Hüseyin 

Köksal, 2019 yılı yaz dönemi 
için, genç kız öğrencilere yöne-
lik 2, genç erkek öğrencilere 
yönelik ise 1 sınıf açılarak 
'Genç Nesil Yaz Programı' sınıfı 
oluşturulduğunu ve burada lise 
ve üniversite öğrencilerine 
yönelik eğitim programı 
uygulandığını belirtti.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, "15 

Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü" dolayısıyla, 2016 
yılında Fetullahçı Terör Örgütü 
ve işbirlikçileri tarafından 
kalkışılan hain darbe girişimi 
sonucu İstanbul Boğaziçi 
Köprüsünde şehit edilen Samet 
Uslu'nun, Akçaabat Salacık 
Mahallesi Yalı Camii yanındaki 
kabrini ziyaret etti.Vaiz Ekrem 
Akbaş, Murakıp Ömer Çınar, 
din görevlileri Metin Ergin ve 
Mithat Güdü ile birlikte gerçek-
leştirilen ziyarete, Salacık 
Mahallesi Yalı Camii İmam 
Hatibi Mustafa Kalyoncuo da 
iştirak etti. Ziyarette, Şehidimiz 
Samet Uslu'nun kabri başında 
tilâvet olunan Kur-an'ı Kerim'in 
ardından Müftü Hüseyin 
Köksal, başta Şehidimiz Samet 

Uslu ve 15 Temmuz şehitleri-
miz olmak üzere din, vatan, 
namus, bayrak ve mukaddesat 
uğruna canlarını seve seve 
feda eden tüm şehitlerimiz için 
dua etti, gazilerimiz için sağlık-
âfiyet ve şifalar diledi. Karade-
niz Teknik Üniversitesi Beşikdü-
zü Meslek Yüksek Okulu Mu-
hasebe ve Vergi Bölümünden 
mezun olan ve 26 yaşında 
şehit düşen Samet Uslu, 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe 
girişimine direnmek için gittiği 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'n-
de (Boğaziçi Köprüsü) darbe 
girişimcisi askerler tarafından 
açılan ateş sonucu şehit 
olmuştu. Bekar olan Şehit Uslu, 
vatani görevini Şanlıurfa'da 
jandarma komando olarak 
yapmış ve kasım 2015'de terhis 

olmuştu. Akçaabat İlçesinde 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) soruşturması 
kapsamında el konulan özel 
Gülbaharhatun Koleji ile Kız 
Anadolu İmam- Hatip Lisesine 
ismi verilen Şehidimiz Samet 
Uslu'nun anne ve babası bu yıl 
Diyanet İşleri Başkanlığı kon-
tenjanından hacca gönderildi. 
Aslen Akçaabatlı olan anne 
Gönül ve Sinoplu olan baba 
Hüseyin Uslu, İstanbul'da 
ikamet ediyorken yaklaşık 10 
yıl önce oğulları Samet 
Uslu'nun üniversite eğitimi için 
İstanbul'dan memleketleri 
Trabzon'a gelerek Akçaabat 
ilçesine yerleşmişlerdi.

MÜFTÜ KÖKSAL, ŞEHİT SAMET USLU'NUN

KABRiNi ZiYARET ETTi
15 Temmuz Şehidi Samet Uslu, Akçaabat Salacık Mahallesindeki Kabri Başında Ziyaret Edildi.
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ÖĞRENCİLERDEN, 15 TEMMUZ KARDEŞLİK ETKİNLİĞİ

İ
lçe müftülüğünün "15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 

Günü" etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği, "15 Temmuz 
Kardeşlik Etkinliği"  İlçe 
müftülüğü bünyesinde açılan 
yaz Kur'an kurslarına katılan 
öğrenciler tarafından Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi 
Salonunda icrâ edildi. 15 
Temmuz 2016 yılında 
Fetullahçı Terör Örgütü ve 
işbirlikçileri tarafından kalkışılan 
hain darbe girişiminin üçüncü 
sene-i devriyesi dolayısıyla 
gerçekleştirilen ve sunumunu 
Sümeyra Birinci ile Emre Baha 
Bekar'ın yaptığı program, saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı'nın 

okunmasıyla başladı. Diyanet 
İşleri Başkanlığınca hazırlanan 
"Ezanları Susturan Darbeler-
den Darbeleri Susturan 
Salâlara"adlı salâ dinletisi, 
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu Öğrencisi Muhammet 
Saki Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ve Tuana Kerim'in 
okunan Kur'an âyetlerinin 
meâlini sunumunun ardından 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 
Temmuz'a özel hazırlamış 
olduğu sinevizyon izlendi. 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün 
yönetiminde Yaz Okulu 
Öğrencilerinin okudukları salât-

ü selâm ve tekbirlerden sonra 
öğrenciler-den Asya Yılmaz, 
günün anlam ve önemine ilişkin 
hazırlanan metni seslendirdi. 
Asya Yılmaz konuşmasında; 
"Tarihinin en ağır imtihanla-
rından birini yaşayan ülkemiz, 
15 Temmuz 2016 gecesi 
hayâsız bir akına maruz kalmış, 
Allah'ın inayeti, idarecilerimizin 
dirayeti, aziz milletimizin 
cesareti ve kahraman silahlı 
güçlerimizin üstün gayretleriyle 
bu büyük tehlike bertaraf 
edilmiştir. Yaşanan hain darbe 
girişimi, sadece ülkemizi değil, 
Müslüman dünyayı ve 
umutlarını barışa, adalete ve 
itidale bağlamış olan insanlığı 

da hedef almıştır. Zira bizler 
biliyoruz ki, aziz milletimiz hem 
ateşler içinde yanan coğrafya-
mızın hem de insanlığın 
umududur. Hakikatsizlik 
girdabında sürüklenen dünya, 
İslamofobi ile çalkalanan Batı, 
mazlum toprakların 
Müslümanları bizden çok şey 
beklemektedir. 15 Temmuz, 
devletimizin bekasını hedef 
alan, toplumumuzun değerlerini 
hiçe sayan, müstevli emeller 
uğruna memleketini ateşe 
vermekten çekinmeyen bir 
zihniyetin ürünüdür. Arkasına 
birçok şer odağının desteğini 

alarak güçlenen ve sadece 
darbe değil, aynı zamanda 
katliam planları yapan FETÖ 
yapılanmasının karşısında 
milletimizi muzaffer eyleyen, 
ilahî kudretten başkası değildir. 
Bu asi topluluğa karşı göğsünü 
siper eden halkımızın yegâne 
istidadı ve imdadı, Allah'a olan 
imanı ve vatana olan aşkıdır. 
Milletinin onurunu ve hukukunu, 
evlatlarının geleceğini korumak 
uğruna bu gecede hayatlarını 
kaybeden şehitlerimizi rahmetle 
ve minnetle anıyorum. Onlar 
Malazgirt'ten Çanakkale'ye 
uzanan bir destanın satırları, 
şüheda ecdadın şüheda 
torunlarıdır. Biliyoruz ki onlar 
için hayat devam etmekte, 
onlar Rableri katında 
rızıklandırılmaktadır. Emanetleri 
ise kurtuluşumuz uğruna can 
veren bütün şehitlerimizle 
birlikte bizlerin omzundadır. 
Gazilerimiz ise ihanet 
karşısında acziyete 
düşmemenin yaşayan 
şahitleridir. Bir insan için 
vatanını kaybetmek öyle derin 
bir hüsrandır ki, gazilerimiz 
vatanını kaybetmeme uğruna 
sağlığını, bedeninin farklı 
uzuvlarını, aile efradını 
kaybetmeyi göze almanın canlı 
sembolleridir. 15 Temmuz 
bizlere göstermiştir ki, hiçbir 
güç Allah aşkı ve vatan 
sevgisiyle dolu yüreklerden 
daha üstün olamaz. 
Devletimizin bütün kurumlarını 
yerle yeksan etmeyi, irademizi 
çökertmeyi, milletimizi 
sindirmeyi ve İslam ümmetinin 
umudunu toprağa gömmeyi 
hedefleyenler, rezil ve zelil 
olmuşlardır. Aklını, idrakini, 
izanını ve vicdanını ihanet 
odaklarına kiralayanlar, kendi 
tuzaklarında boğulmuşlardır. 
Bugün daha net bir biçimde 
görmekteyiz ki, kendilerine din-i 

mübin-i İslam'dan meşruiyet 
zemini üretmeye çalışan 
ayrılıkçı ideolojiler, siyasi ve 
iktisadi emellerine ulaşabilmek 
adına Allah'ın kelamını 
kullanmaya yeltenenler 
ümmete çok büyük zararlar 
vermektedir. Yaşadıklarımız, 
sadece din istismarının değil, 
aynı zamanda dış mihrakların 
da emperyalist hesaplarına 
ulaşmak adına dini ve din 
adamı kimliğini nasıl hunharca 
harcayabileceğinin acı bir 
ispatıdır. Ancak “Yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmayın.” 
denildiğinde “Aksine biz ıslah 
ediyoruz.” diyen ikiyüzlü din 
bezirgânlarının zihinlerimizde 
oluşturduğu endişeleri ve 
gönüllerimizde açtığı yaraları 
onarmak elimizdedir. İslam'ı 
istismar edenler, bizi dinden ve 
dinin yüce değerlerinden 
uzaklaştırmamalıdır. İnsanların 
din perdesi arkasına sığınarak 
yaptıkları, bizim dinin 
gerçekliğini görmemize engel 
olmamalıdır. 15 Temmuz'dan 
sonra birliğimizi ve dirliğimizi 
muhafaza etme adına 
ülkemizin dört bir yanında 
oluşan coşkunun, kararlılığa ve 
istikrara dönüşmesi için her 
birimizin üzerine düşen 
sorumluluklar vardır. Katran 
karası bir gecede “Bismillah” 
diyerek abdestini alan, 
“şehadet getirerek” evinden 
ayrılan, “Allahü Ekber” diyerek 
yollara koyulan bu milletin 
evlatları, huzurun teminatıdır. 
Ortak bilincimizin ölmediğine, 
gençlerimizin ulvî emanetin 

farkında olduğuna, 
kültürümüzün ve kimliğimizin 
köklerine bütün dünya şahit 
olmuştur. Bu bilinci beslemek, 
gençlerimizi gerçekçi ve 
mutedil söylemlerle geleceğe 
hazırlamak, onlara özgüven 
aşılamak ve insanlığın iyiliği 
yolunda misyon yüklemek 
elzemdir. “Ezanları susturan 
darbelerden, darbeleri susturan 
salalara” şiarıyla 
düzenlediğimiz bir dizi program 
ve etkinlik de bu bilinçlendirme 
çalışmalarının devamı 
niteliğindedir. “Hâfız” ismiyle 
bizleri büyük bir fitneden 
muhafaza buyuran Rabbimize 
nihayetsiz hamdolsun. 
Milletimize bu ağır imtihanda 

cesaretli, metanetli ve iradeli 
olmayı nasip eden Yüce 
Rabbimiz, beraberlik ruhumuzu 
dağıtmaya, ferasetimizi dumura 
uğratmaya, soğukkanlı 
duruşumuzu bozmaya 
kalkışanlara fırsat vermesin." 
sözlerine yer verdi. Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursu 
öğrencilerinin ilâhi dinletisinin 
ardından Enes Taş, Dursun Ali 
Erzincanlı'nın Şehit Ömer 
Halisdemir için yazdığı "30 
Kuş" isimli şiirini seslendirdi. 
Daha sonra öğrenciler koro 
halinde, ellerinde Türk 
bayraklarıyla "Bu Bayrak" isimli 
ezgiyi seslendirdiler. Yaz Kur'an 
Kursu öğrencilerinin, imam 
hatip ve Kur'an kursu 

öğreticilerinin refakatinde 
hazırlanıp sundukları "15 
Temmuz Kardeşlik Etkinliği", 
öğrencilerden Tarık Buğra 
Bahadır'ın yaptığı dua ile 
sona erdi. Programa, İlçe 
Kaymakamı, Garnizon 
Komutanı Belediye Başkanı, 
İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, Sosyal Hizmet 
Müdürü, Ak Parti İlçe 
Başkanı ve Yeniden Refah 
Partisi İlçe Başkanı, bazı 
belediye meclis üyeleri bazı 
okul müdürleri ve öğretmen-
lerle, ilçe müftülüğü 
personeli, Yaz Kur'an Kursu 
öğrencileri ve velileriyle 
vatandaşlar iştirak etti.

Yaz aylarında açık alanlarda 
gerçekleştirilen düğün, 

nişan, sünnet ve asker 
uğurlanması gibi etkinliklerde 
silah ve patlayıcı maddelerin 
kullanılması, konvoy 
yapılmasından dolayı trafiğin 
tehlikeye düşürülmesi 
olaylarının meydana geldiği, 
kutlamalar sırasında silah ve 
patlayıcı maddelerin 
kullanılması vatandaşlarımızda 
korku, panik ve tedirginliğe yol 
açtığı ve bazı durumlarda ölüm 

ve yaralanmalara sebep 
olduğundan üzücü olayların 
yaşanmaması için vatandaşları-
mızın daha duyarlı olması 
gerekmektedir. Vakfıkebir ilçesi 
Emniyet Müdüründen yapılan 
açıklamada,  Düğünlerin içinde 
bulunduğumuz yaz ayları 
nedeniyle, özellikle Ramazan 
bayramı sonrası oldukça artan 
düğün, nişan, sünnet ve asker 
uğurlaması gibi kutlamalarda 
patlayıcı madde kullanılması, 
konvoy yapılarak gürültü 

çıkarılması, trafiğin tehlikeye 
düşürülmesi ve çevreye verile-
cek rahatsızlıklar konusunda 
İlçe Emniyet Müdürlüğü bir dizi 
tedbirler aldı. Vatandaşları ra-
hatsız edecek her türlü davranı-
şa kanunlar çerçevesinde 
müdahale edileceğini ve yasal 
işlem uygulanacağını açıklayan 
İlçe Emniyet Müdürlüğü bu tür 
eğlence düzenleyecek ve katı-
lacak olanları uyardı. Önemli 
olan vatandaşın güven içinde, 
sakin ve huzurlu yaşamasıdır 
denilen uyarıda birilerinin eğle-
nirken eğlencenin dozunu 
ayarlayamamasından dolayı 
diğer vatandaşlarımızın huzur-
suz olmasına izin vermeyece-
ğiz denildi.Yapılan açıklamada; 
Düğün, nişan ve asker 
uğurlama gibi mutluluk ve gurur 
günlerinde silah ve havai fişek 
gibi patlayıcı maddelerin kulla-
nılmasıyla yaşanan bu güzellik-
lere gölge düşürülmesini 
istemedikleri ifade edildi. 
Silahın bir eğlence ve kutlama 

aracı olmadığını vurgulandı. 
Havai fişek kullanımı konusun-
da da uyarılarda bulunularak 
şunları söylediler;“Düğün,nişan, 
sünnet ve asker uğurlaması, 
toplumumuzun ortak sevinç 
değerleridir. Mutlulukların ve 
sevinçlerin, başkasının 
üzüntüsü olmaması, huzur ve 
güven ortamının bozulmaması 
için kutlamalarımızda silah ve 
patlayıcı madde kullanmayalım. 
Havai fişekler patlayıcı madde 
ihtiva eden ve ehil kişiler 
tarafından usulüne uygun 
kullanılması gereken 
maddelerdir. Bu maddelerin 
izinsiz, zamansız ve uygunsuz 
kullanılmasından ötürü 
halkımızda korku, heyecan ve 
panik yaşanmakta, can ve mal 
güvenliği tehlikeye girmektedir. 
Havai fişek atılmasıyla oluşan 
gürültü ve ışığın yarattığı panik 
nedeniyle her havai fişek 
atımında çeşitli rahatsızlıklar 
görülmektedir. Ayrıca 
düğünlerde silah ve patlayıcı 

maddelerin kullanılma-
sının ne kültürümüzde, 
ne de dinimizde yeri 
olmadığı ve uygun da 
karşılanmayacağı bilinmelidir.” 
Yapılan bilimsel çalışmalar 
neticesinde havai fişek atılma-
sıyla oluşan gürültü ve ışığın 
oluşturduğu panik nedeniyle 
yüzlerce kuşun öldüğünü biliyor 
muydunuz? Doğaya, canlılara 
ve çevreye zarar vermeyelim. 
Unutulmamalı ki silah ve 

patlayıcı maddelerin 
kullanılması vatandaşlarımız 
arasında korku, kaygı, ölüm ve 
yaralanma gibi üzücü sonuçlar 
meydana getirir.Bir ömür boyu 
vicdan azabı çekmek 
istemiyorsak “Silaha Dur 
Diyelim, Sevinçlerimizi Hüzne 
Çevirmeyelim.Mutluluğumuzu 
Kör Bir Kurşunun Yıkmasına 
İzin Vermeyin.” denildi.

“GELiN EVi, CENAZE EVi OLMASIN”
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU; 

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğünden Yaz aylarında açık alanlarda gerçekleştirilen düğün, 
nişan, sünnet ve asker uğurlanması gibi etkinliklerde silah ve patlayıcı maddelerin kullanılması, 
konvoy yapılmasından dolayı trafiğin tehlikeye düşürülmesi konularında uyarılarda bulunuldu.
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ÖĞRENCİLERDEN, 15 TEMMUZ
KARDEŞLİK ETKİNLİĞİ

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, 
MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA'DAN 15 TEMMUZ MESAJI! 
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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 
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299 TL

ŞOK KAMPANYA

> Vedat FURUNCU 3'de

> Sadık AYDIN 3'de

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

MUHTARLARLA TOPLANTI DÜZENLENDİ

> 4'de

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta,“15 
Temmuz milli iradenin 
vesayete, cesaretin 
ihanete karşı demokrasi 
mücadelesinin adıdır. Bu 
topraklarda 15 Temmuz 
ruhu ayakta oldukça 
Türkiye'yi yolundan 
alıkoyabilecek hiçbir 
kuvvet yoktur” dedi. 

Vakfıkebir Rama Otel'de, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, TİSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Muhammet Mazlum, ilgili birim amirleri ve mahalle 
muhtarlarının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.  

Vakfıkebir'de, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırlayıp 
sunduğu, "15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği" düzenlendi.

Vakfıkebir İlçesinde, 
15 Temmuz şehitlerimiz 

için Kur'an-ı Kerim 
okundu ve dualar edildi.


