
YIL : 16           SAYI: 804

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 0.25 TL  (K.D.V. DAHİL)

BüyüklimanBüyükliman
Postası

26
TEMMUZ

2019 CUMA

kebir
BETON

“KALİTEDE ÖNCÜ”

G
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV Bölgemizde 
İlk ve Tek 

“Milli Akaryakıtımız”
TÜRKİYE PETROLLERİ

Türkiye 
Petrolleri...
Üretimden 
dağıtıma

bizim 
akaryakıtımız.

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

C
V V

Y T KURT S GORT

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

ACENTELİĞİ

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

TOKULLARVAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Vakfıkebir’in İncisi

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI, 
VAKFIKEBiR ZiRVEDEKi YERiNi KORUDU

TCG KARABiGA (P-1205)
HARP GEMiSi VAKFIKEBiR’DE

35 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ  

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Altıevler Mevkiinde 
yaşayan vatandaşlar özlemle bekledikleri hizmete kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi 

(LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları 

açıklandı. Bu sonuçlara göre Vakfıkebir İlçesinde 

(LGS) sınavına giren 279 öğrenciden 35'i Fen Lisesini 

kazandı. LGS sınav sonuçları ile ilgili olarak Vakfıkebir 

İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta açıklamada bulundu. > Sadık AYDIN 3'de

BAŞKAN UZUN VE YÖNETİM KURULUNDAN
GAZETEMiZE ZiYARET
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 
ve beraberindeki ilçe 
yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Gazetemizi 
ziyaret ederek 24 
Temmuz Gazeteciler ve 
Basın Bayramımızı 
kutladılar. > Sadık AYDIN 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Trabzon Deniz Komutanı Deniz 
Kıd. Alb. Bünyamin Dayıoğlu ve 

Deniz Yzbş. Muharrem 
Muharremoğlu,ndan oluşan heyet 
önce Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta ve Belediye Başkan Vekili 
Enver İskenderoğlu'nu 
makamlarında ayrı ayrı  ziyaret 
ettiler. Belediye Başkan Vekilimiz 
Enver İskenderoğlu, Komutanlara 
'Osmanlı Belgelerinde Vakfıkebir ve 
Hicranlı Yıllarında Vakfıkebir' isimli 

kitaplarımızı hediye etti. Karadeniz 
Uyum Harekatı (KUH) kapsamında 
Vakfıkebir  Limanı'na demirleyen 
TCG KARABİGA (P-1205) harp 
gemisinde şehit aileleri ve gaziler 
onuruna öğlen yemeği düzenlendi. 
Düzenlenen yemeğe 
Kaymakamımız Sayın Mesut 
Yakuta, Belediye Başkan Vekili 
Enver İskenderoğlu ve Sosyal 
Hizmet Müdürü Yaşar Saral eşlik 
ettiler. Vakfıkebir Limanında ilk kez 

savaş gemisi ziyarete açılan TCG 
KARABİGA (P-1205) harp gemisi bu 
gün  10.00-19.00 saatleri arasında  
vatandaşlar tarafından ziyaret 
edilebilecek. Karadeniz Uyum 
Harekâtı kapsamında Vakfıkebir  
Limanı'na aborda  olan TCG 
KARABİGA (P-1205) harp gemisi 
Karadeniz'in Deniz Güvenliği 
Kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri 
1 Mart 2004 tarihinden itibaren, 
Karadeniz Uyumu Harekatını 
(Operatıon Black Sea Harmony) 
başladı. bu kapsamda Karadeniz 
Uyumu Harekatı, fırkateynler, 

hücumbotlar, korvetler, Türk tipi 
karakol botları ve denizaltılardan 
oluşan bir görev grubu ile icra 
edilmektedir. Ayrıca, harekata 
helikopterler, deniz karakol uçakları 
ve sahil güvenlik botları ile de 
destek sağlanmaktadır. Karadeniz 
Uyumuna katılacak diğer ülke 
unsurları ile bilgi değişimi ve 
koordinasyonun tesis edilmesi 
maksadıyla Karadeniz Uyumu 
Harekâtı Daimi Koordinasyon 
Merkezi'nin planlanmasında 
Karadeniz'in çeşitli limanlarında 
vatandaşların  ziyaretine açılıyor.

“111. YILDÖNÜMÜ”
24 Temmuz Basın ve Gazeteciler 

Bayramı…

Her yıl 24 Temmuz günü kutlanan 

bayramımızın bu yıl 111. Yıldönümü…

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan, 

bütün gazeteler sansür memurları 

tarafından kontrol ve denetim yapılıyordu. 

Türk basınına uygulanan bu sansür 10 

Mayıs 1876 tarihinde idi. 24 Temmuz 1908 

tarihinde İkinci meşrutiyet yürürlüğe 

girdikten sonra bu sansür uygulamasına 

son verildi. Bu uygulama bitmesiyle 

beraber “sansürün kaldırılması” olarak 

adlandırılıyor. Her yıl 24 Temmuz günü ise 

kutlanmaya devam ediyor…

Objektif, tarafsız, yalansız ve ilkeli haber 

anlayışımızı bozmadık, bozmayacağız 

da…

Bazen eleştirildik, bazen de eleştirdik.

Eleştirildiğimiz de, bu haklı eleştiridir 

dedik, sustuk…

Biz eleştirdiğimiz de, bazen tavır alındı, 

bazen de konuşulmadı. Ama biz yine ne 

olursa olsun tarafımızdan vazgeçmedik…

Partili, partisiz veya herhangi bir kurum, 

her kesime cevap vermeye çalıştık ve 

devam ediyoruz…

Talepler doğrultusunda, her haberi 

yapmaya gayret gösterdik…

Bu bağlamda, tüm meslektaşlarımızın, 24 

Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramını 

kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum…

Bizleri ziyaret eden AK Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun ve yönetimine, Türk 

Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan 

Merkezi Müdürü Dila Baran ve Vakfıkebir 

Müftümüz Hüseyin Köksal'a bir kez daha 

teşekkürlerimi sunuyorum…

Ayrıca telefon ile arayıp, mesaj atanlara 

da ayrıca teşekkür ediyorum…

Değerler hissettirilince güzeldir…

Hissettirilmeyen değerler, lafta kalır ve 

rafa çıkar…

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

“BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL, ÜÇ DEĞİL”

02 Temmuz günü bir haber yapmıştım…

Ardından o haftaki gazetemizde Başyazı 

olarak ta kaleme almıştım…

Bu haberimiz, yaya kaldırımını işgal eden 

bir markete ait kamyondu…

Ne oldu, birçok yorum geldi. Sonrasında 

22 Temmuz günü aynı market, aynı yerde 

yine yaya kaldırımı işgal etti. Yine birçok 

yorum geldi. Bazı vatandaşlarımız bu 

marketlerdeki çalışan insanlarımız 

olduğunu yazdılar. Evet, doğru; bu 

marketlerde de çalışan insanlarımız var. 

Ama o kamyonun malzeme boşaltması ve 

insanların kaldırımı kullanmasına izin 

vermiyorsa, buradaki çalışan insanlarında 

bu konuyu düşünmeleri ve o kamyona 

müsaade etmemeleri gerektiğini 

düşüyorum…

Ne olursa olsun, insanlar için yapılmış 

olan yerleri kimse işgal edemez. O 

kaldırımlardan yürüyen insanlara, asfalttan 

yürürken bir araç çarpsa ne olacak?

O zaman bunu hesabını kim verecek?

Hayat o kadar ucuz değil.

Sürekli olarak bu kamyon burada 

malzeme boşaltıp, yaya kaldırımını işgal 

ediyor.

Sadece meraktan soruyorum, acaba bu 

kamyona ceza kesildi mi?

Herhangi bir bilgilendirme yapıldı mı?

Buna ceza kesmek ve bilgilendirmek, kim 

yada kimlerin görevleri?

VAKFIKEBİR'DE 35 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ  

TCG KARABiGA (P-1205) HARP GEMiSi VAKFIKEBiRDE
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait KARABİGA 
(P-1205) harp gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı 
kapsamında Vakfıkebir Limanı'nda ziyarete açıldı. 
TCG KARABİGA (P-1205) harp gemisinde şehit 
aileleri ve gaziler onuruna öğlen yemeği düzenlendi

35 yıldır hizmet bekleyen 
Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi 

Altınevler Mevkiinin sorunları 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta tarafından çözül-
dü. Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali 
İhsan Çavdaroğlu ve mahalle halkı 
düzenledikleri kahvaltıya Belediye 
Başkanı Muhammet Baltayı davet 
ederek Altınevler Mevkiine yapılan 
hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. 
Yapılan Hizmetlerden duydukları 
memnuniyeti dile getiren Muhtar Ali 
İhsan Çavdaroğlu ve mahalle halkı; 
“Belediye Başkanımız Muhammet 
Balta, 35 yıldır hizmet bekleyen 
mahallemizdeki alt ve üstyapı 
sorunlarını çözerek bizlere büyük bir 
hizmet yapmıştır. Bizlerde bir 
kahvaltı düzenleyerek kendisini 

davet ettik. Başkanımıza 
hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyoruz” dediler. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta 
ise, “Halkımızın beklentilerine cevap 
verebilmek, ilçemizin sorunlarını 
çözebilmek için büyük bir gayretle 
çalışıyoruz.  Kemaliye Mahallemize 
bağlı Altınevler Mevkiinde de uzun 
yıllara dayanan alt ve üstyapı 
sorunları vardı. Belirlediğimiz 
çalışma programı dahilinde 
Altınevler Mevkiinin önce altyapısını 
sonrada üst yapısını yaparak 
halkımızın hizmetine sunduk. 
Kendileri de böyle güzel bir 
organizasyon yaparak bizleri davet 
ettiler. Nazik davetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Kemaliye Mahallesi Altıevler Mevkiinde yaşayan vatandaşlar özlemle bekledikleri hizmete kavuştu. 

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23

Vakfıkebir / TRABZON
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Türkiye genelinde Bir 
milyondan fazla öğrenci 

1 Haziran'da gerçekleştirilen 
LGS kapsamındaki merkezi 
sınavda ter döktü. Puanlar 
alındı, lise tercihleri yapıldı. 
Vakfıkebir İlçesinde 
Ortaokuldan Liselere geçiş 
yapan 388 öğrenci çeşitli 
liselere yerleştiler. Vakfıkebir 
de LGS sınavına giren 279 
öğrenciden 35'i ilk tercihler 
sonrası Fen Liselerine yerleşti. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 

Mesut Yakuta LGS sınavı 
sonuçları ile ilgili olarak 
değerlendirmede bulundu. 
“35 ÖĞRENCİ FEN LİSESİNİ 
KAZANDI”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta; “Vakfıkebir 
genelinde 8. Sınıftan liseye 
geçiş yapan 388 öğrenci ilçe 
genelindeki liselere ve çıvar 
ilçelerdeki liselere yerleşmiştir. 
LGS Sınavına giren 279 
öğrenciden 35'i ilk tercihler 
sonucunda İlçemizdeki ve 
çıvar ilçelerdeki FEN liselerine 
girme başarısı gösterdi.”  
Kaymakam Yakuta; LGS Sınav 
sonucunda ilk yerleştirmeler 
sonrası 17 öğrencimiz 
Vakfıkebir Fen Lisesine, 
7 öğrencimiz Görele Fen 
Lisesine, 6 öğrencimiz 
Beşikdüzü Fen Lisesine, 
2 öğrencimiz Yomra Fen 
Lisesine, 2 öğrencimiz 
Ardeşen Fen Lisesine, 
1 öğrencimiz ise Akçaabat Fen 
Lisesine yerleşme başarısı 
göstermiştir. Ayrıca 7 
öğrencimiz Giresun Sosyal 
Bilimler Lisesini, 2 öğrencimiz 
Gümüşhane Sosyal Bilimler 
Lisesi, 1 öğrencimiz Güzel 

Sanatlar Lisesini, 3 öğrenci-
mizde Spor Lisesini kazan-
mıştır. Sınavla öğrenci Alan 
İmam Hatip Liselerine de 6 
öğrencimiz sınavı kazanarak 
girme başarısı gösterdi.  İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
değerlendirmelerine şöyle 
devam etti; “Vakfıkebir İlçemi-
zin genelinde 90 öğrencimiz 
çeşitli Fen Lisesi ve diğer lise-
lere, 102 öğrencimiz Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesine, 87 öğrencimiz 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesine, 68 öğrencimiz 
Vakfıkebir MTAL Turizm 

Otelcilik Lisesine, 34 
öğrencimiz Vakfıkebir Ömer 
Nakkaş MTA Lisesine, 
7 öğrencimiz ise METEM'e ilk 
tercihler sonucunda 
yerleşmiştir. 
“VAKFIKEBİR ZİRVEDEKİ 
YERİNİ KORUDU”
Kaymakam Yakuta; LGS sınav 
sonuçlarının ardından 
Trabzon ili genelinde 
Vakfıkebir ilçemizin başarı 
sıralaması yine üst seviyede 
olmuştur. Yapılan değerlen-
dirmeler sonucu Trabzon 
genelindeki başarı sıramız ilk 
5 olmuştur. Buna göre Trabzon 

Fen, Yomra Fen, Akçaabat 
Fen, Beşikdüzü Fen Lisesi'nin 
ardından Vakfıkebir Fen Lisesi 
gelerek ilk 5 içinde yer alma 
başarısı gösterdik. Bu başa-
rıda emeği geçen başta ilçe 
Milli Eğitim Müdürümü, Şube 
Müdürlerimi, Okul Müdürlerimi, 
Öğretmenlerimi, Öğrencilerimi 
kutluyorum. Ayrıca özverili bir 
şekilde sabrederek öğrencile-
rine ve öğretmenlerine destek 
olan bu başarıda gerçek pay 
sahibi olan velilerimize de 
teşekkür ediyorum. Sınavda 
başarı sağlayan öğrencilerimizi 
kutluyor, liselere yerleşen tüm 
öğrencilerimize başarılar 
diliyorum dedi. 
“6 EYLÜL'DE YERLEŞTİRME 
SÜRECİ SONA ERECEK”
Vakfıkebir ilçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta; İlk 
yerleştirmede yerleşemeyen 

veya yerleştiği okulu değiştir-
mek isteyen öğrenciler için 
yerleştirme süreci devam 
edecek. Bu kapsamda 29 
Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 
yerleştirmeye esas birinci nakil 
tercih dönemi olacak. Yerleştir-
meye esas birinci nakil sonuç-
ları 5 Ağustos'ta açıklanacak. 
Yerleştirmeye esas ikinci nakil 
tercih başvuruları 5-8 Ağus-
tos'ta yapılabilecek. Yerleştir-
meye esas ikinci nakil sonuç-
larının 10 Ağustos'ta duyurul-
masıyla merkezi olarak yürütü-
len ana yerleştirme süreci 
tamamlanacak. Daha sonra 
hiçbir yere yerleşemeyen 
öğrenciler için il/ilçe öğrenci 
yerleştirme ve nakil 
komisyonlarınca yerleştirme 
başvuruları alınacak ve 
6 Eylül'de yerleştirme süreci 
tümüyle sona erecek dedi.

VAKFIKEBİR'DE 
5 ÖĞRENCİ 

FEN LİSESİNİ 
KAZANDI

GAZETEMiZE ZiYARET

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 

beraberinde yönetim kurulu 

üyeleri Cemil Albayrak, Yakup 
Koyun, Mustafa Karadeniz, 
Köksal Yağcı ile birlikte 

Gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu'nu ziyaret ederek 

Gazeteciler ve Basın Bayra-
mımızı kutladılar. Ziyaret 
sırasında bir açıklamada 
bulunan İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun şunları söyledi; “Türk 
basınında sansürün kaldırılı-
şının 111. yıl dönümü olan 
bugünde, tüm basın mensup-
larımızın 24 Temmuz Gazete-
ciler ve Basın Bayramı'nı 
kutluyorum. Türk basını tarihin 
her döneminde milletin gözü, 
kulağı, sesi olma ve kamuoyu-
nun haber alma hakkına 
katkıda bulunma görevini ilkeli 
ve tarafsız gazetecilik anlayışı 
içerisinde başarı ile yerine 
getirmiştir. Türk ve Dünya 
tarihinde birçok başarılara 

imza atan basın ve yayın 
organlarımızın 24 Temmuz 
Basın Bayramını kutlar tarafsız 
ve kesintisiz habercilik anlayı-
şından dolayı teşekkür ederim. 
Ayrıca görevlerini ifa esnasın-
da şehit düşen tüm basın arka-
daşlarımıza Allah'tan rahmet 
dilerim.  Yüce Allah'tan 
Yakınlarına, basın ve medya 
ailesine başsağlığı dilerim 
dedi.” Gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ise 
yapılan ziyaretten dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getire-
rek Başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür etti. 
Kamburoğlu, yerel basın 
olarak ilçe genelinde tarafsız 

habercilik anlayışı ile bütün 
kurum ve kuruluşlara ayrım 
yapmadan tüm haberleri 
yayınlamaya çalışıyoruz. Bizler 
yerel basın olarak yaşadığımız 
zorluklar içerisinde her şart ve 
koşulda yayın hayatımıza ta-
rafsız bir şekilde devam etme-
ye çalışmaktayız. Hiç kimseyi 
ötekileştirmeden, kırmadan, 
hiç kimsenin özeline dokunma-
dan zor bir görevi en iyi şekilde 
ifa etmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Yaptığınız bu ziyaret 
bizleri ziyadesiyle mutlu etmiş-
tir. Bize verdiğiniz değerin ve 
önemin bir göstergesidir. 
Teşekkür ediyor çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum dedi.

BAŞKAN UZUN VE YÖNETİM KURULUNDAN 

Gazetemizi ziyaret ederek 
24 Temmuz Gazeteciler ve

Basın Bayramımızı kutladılar

YAZ KUR'AN KURSLARINDA 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
ve işbirlikçilerinin,15 Temmuz 

2016 yılında kalkıştığı hain darbe 
girişiminin üçüncü yılı nedeniyle, 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce açılan 
116 Yaz Kur'an Kursunda, 15 
Temmuz şehitlerimizi anma 
programı ve etkinlikleri düzenlendi.  
Diyanet İşleri Başkanlığının da 
gerçekleştirilmesini istediği 
etkinlikler kapsamında; Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Ku'an 
Kurslarında düzenlenen 15 Temmuz 
şehitlerimizi anma etkinliklerinde; 

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
hazırlanan "Ezanları Susturan 
Darbelerden Darbeleri Susturan 
Salâlara"adlı salâ dinletisi ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 
Temmuz'a özel hazırlamış olduğu 
sinevizyon izlendi. Dursun Ali 
Erzincanlı'nın Şehit Ömer 
Halisdemir için yazdığı "30 Kuş" 
isimli şiiri seslendirildi. Hep birlikte 
okunan salât-ü selâm ve 
tekbirlerden sonra öğrencilerle 
birlikte; başta 15 Temmuz 
şehitlerimiz olmak üzere din, vatan, 

namus, bayrak ve mukaddesat 
uğruna canlarını hiç çekinmeden 
feda eden tüm aziz şehitlerimiz için 
Yasin-i şerif okundu, dualar edildi. 
Yaralarını bir istiklâl madalyası gibi 
taşıyan gazilerimize şükran 
duygularıyla, sağlık-âfiyet ve şifa 
temennisinde bulunuldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü sene-i devriyesi 
dolayısıyla şehitlerimiz için anma programları düzenlendi.

“Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Salâlara"

VAKFIKEBiR ZiRVEDEKi YERiNi KORUDU
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI, 
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Osman KOYUNCU

Allah'ın varlıkları nasıl yarattığını  düşünmek, her biri Allah'ın isimleri olan 

fen bilimleri penceresinden kâinata 

bakmak ve tefekkür etmek demektir. Allah 

kendi Zatının nasıl olduğunun 

düşünülmemesini istiyor. İnsanlar, 

Allah'ın yaptığı işlerin, fiillerinin nasıl 

olduğunun düşünmeli, araştırmalı ve 

tefekkür etmelidir. Allah'ın isim, fiil ve 

sıfatlarını araştırmak insanların 

görevlerindendir.

   Allah, maddi bir varlık olmadığından  (sonsuz bir nur olduğundan) O'nun nasıl 

olduğunu anlayamayız. Ancak maddi 

şeylerin şekli olur, sonsuz nurun ve 

manevi şeylerin şekli olmaz, Allah'a şekil 

vermek veya maddi bir varlık olarak 

algılamak şirktir. Allah'a inanıyorum 

demekten ziyade nasıl bir Allah'a 

inanıyorum sözü önemlidir. Her devirde 

Allah'a inananlar olmuştur. Kimisi Allah'ı 

uzaklarda maddi bir varlık olarak 

algılamış, kimisi O'nu tahtta oturan bir 

kişiye benzetmiş, kimisi insanın yüzünü 

Rahmana benzetmiş, kimisi Allah kâinatı 

yarattı sonra kendi haline bıraktı, kimisi 

Allah haşa küçük işler ile ilgilenmez 

şeklinde düşünerek bir nevi şirke 

girmişlerdir. Bir kısım insanlar da Allah 

ile beraber başka şeylere de tasarruf 

yetkisi verdiğinden (bu zamanda olduğu 

gibi bilmeyerek ortak koştuğundan) 

müşrik durumuna düşmüşler. Örneğin 

namaz insanın elleri, oruç ayakları, zekât 

gözleri şeklinde düşünürsek, elsiz, ayaksız, 

gözsüz insan yaşayabilir. Fakat imansızlık 

beyne bir pıhtının atması gibidir.  İnsanın 

bütün organları sağlam olsa fakat beyne 

pıhtı attı mı o insanın yaşamı tehlikeye 

girer, diğer organların sağlamlığı ona 

fayda vermez. İslam'da şekil de vardır 

fakat İslam sırf şekilden ibaret değildir. 

    İslam dini, yaratma konusunda ilim,  irade ve kudret üçgeni içinde bu meseleyi 

inceler. Allah bir şeyi yaratmak 

istediğinde yani irade ettiğinde ilmindeki 

o şeyi kudreti ile yaratır. Bugün pozitif 

ilimler (genelde kuantum fiziği) bu 

yaratma konusunu araştırdığında, ilim 

yani yazılım, irade ve enerji noktasından 

meseleye bakıyor.  Bugün en büyük ilim 

yazılım olarak kabul ediliyor. Eskiden 

bizim yazılımımız olmadığından, ABD'den 

aldığımız bir savaş uçağı, ona konan 

yazılım sayesinde mesela Yunanistan'a 

yönlendirdiğinde orayı vurmuyor fakat 

Mekke' ye yönlendirirsen orayı vuruyordu. 

Demek ki yazılım uçaktan çok daha 

önemlidir. Büyük fizikçiler çok gelişmiş 

laboratuvarlarda enerjinin yoğunlaşarak 

maddeye nasıl dönüşeceği üzerinde 

çalışıyorlar. Madde enerjiye dönüştüğüne 

göre enerjide maddeye dönüşebilir 

diyorlar. Allah'ın iki türlü yaratması 

vardır birisi yoktan yaratma buna ihtira 

denir. Mutlak yokluk yoktur, olsa haşa o 

zaman Allah'ın ilminin dışı olmuş olur bu 

durum imana zıttır. Yoktan yaratmak 

dendiğinde ilim irade ve kudret üçgeni 

yani yazılım(ilim), irade ve enerji 

anlaşılmalıdır. İkinci yaratma şekli de 

inşadır ki harflerden cümleler yapması 

gibi kâinattaki elementlerin 

atomlarından veya onun daha küçük 

parçacıklarından değişik şeyler 

yaratmaktır ki buna inşa deniyor. 29 

harften milyonlarca cümleler 

kurduğumuz gibi, Allah'ta atomlar ve 

onların parçacıklarından sonsuz sayıda 

varlıklar yaratabilir.  Allah Kaf ve Nun 

tezgâhında kün(ol) diyor her şey 

oluveriyor. İşte bu koca kâinat maddi ve 

manevisi ile Allah ve Rahman'ın sonsuz 

tecellisidir. 

ALLAH VE YARATILIŞ

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞIN'DAN “61 FORMA” 

Trabzonspor'un "Keşan" 
motifli formasına siyaset ve 

spor dünyasından destek çığ 
gibi büyüyor. Bu kapsamda 
Trabzonspor'a bir destekte 
Vakfıkebir'den geldi. On beş 
kişiden olan AK Parti Vakfıkebir 
İlçe yönetim kurulu 61 adet 
forma alarak Trabzonspor'a 
destek verdiler. Konu ile ilgili 
olarak bir açıklama yapan İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun” 
Trabzonspor'umuz bizler için 

her zaman önceliğimiz olmuş-
tur. Her sezon öncesi bizler ve 
arkadaşlarımız forma olsun 
kombine bilet olsun Trabzon-
spor'umuza destek olmaya 
çalışıyoruz. Kulübümüz kısa bir 
süre önce sosyal medya hesa-
bından paylaştığı ve yaylada 
futbol oynayan çocukların 
başından geçen bir hikâyeye 
yer verdiği film, kısa sürede 
tüm dünyada büyük ilgi gördü. 
Bizlerde aldığımız bir kararla 

kulübümüze forma desteğinde 
bulunduk. Yeni sezon formala-
rımızın her biri birbirinden 
güzel. Son formamızda Şehrin 
dokusu formaya işlendi, keşan 
formanın bir parçası oldu. Eme-
ği geçenleri tebrik ediyorum. 
Yönetim kurulu arkadaşlarımı 
da Trabzonspor'umuza vermiş 
oldukları katkıdan dolayı 
teşekkür ediyorum. Son olarak 
Formamız hazır, Kombinemiz 
hazır O sene bu sene diyorum.

FORMAMIZ HAZIR, KOMBİNEMİZ HAZIR O SENE BU SENE!

”TBB'DEN ŞALPAZARI BELEDiYESiNE

22 TONLUK EKSKAVATÖR”

Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız 31 Mart 2019 
mahalli idareler 

seçimlerinde Cumhur İttifak 
adayı olarak Şalpazarı Belediye 
Başkanlığına ikinci defa aday 
gösterilmiş ve kendisine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu bizim adımızı 
kullanarak Şalpazarı'na 
istediğin sözü verebilirsin 
demişti. Başkan Kurukız'a bir 
isteği olup olmadığını sorması 
üzerine Soylu'ya Başkan 
Kurukız bizim halkımıza ham 
yol yapabilmemiz için bir 
ekskavatör'e ihtiyacının 

olduğun belirtmişti. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'nun 
girişimleri sonuç verdi. 
Şalpazarı Belediyesine Türkiye 
Belediyeler Birliğinden 22 
tonluk MST marka ekskavatör 
verildi. Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı 
Fatma Şahin'den ekskavatörü 
teslim alırken İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu'ya TBB Fatma 
Şahin'e Türkiye Destek 
Hizmetleri Müdürüne ve genel 
sekreterine teşekkür etti. 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız TBB'den üst üste 
4 araç alan tek Belediye 
olduğunu belirtti.

TRABZON BASININA ÖVGÜ!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Çevre Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 24 
TemmuzBasın Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Milletvekili Balta yayınladığı 
mesajda 24 Temmuz Basın 
Bayramınıen içten dilekleriyle 
kutladığını ifade ederek “  
Demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarından ve temel 
taşlarından olan basın, her 
zaman ve her yerde doğru, 
tarafsız, ilkeli haber vererek, 
objektif davranarak haber alma 
özgürlüğümüzü sağlayan en 
etkili araçtır. Sürekli kendini 
yenileyerek daha kaliteli hizmet 
anlayışı doğrultusunda çalışan, 
kamuoyu ve kamu arasında 
köprü kuran, kamuoyunun 
nabzını tutan, ülkemizin gelişen 
ve güçlenen demokrasisine 

önemli katkıları olan basınımız 
görevini büyük gayretler sarf 
ederek yerine getirmektedir. 
Gazeteciler; ülkemizin, 
şehirlerimizin ve İlçelerimizin 
sorunlarını gündeme taşıyarak 
idarecilerin çalışmalarına da 
yardımcı olmaktadır. Bu yönde 
Trabzon basınımız görevini 
layığı ile yerine getirmektedir. 
Bu anlamda kendilerinden 
büyük güç almaktayız” dedi. 
“ASLOLAN HALKIN TARAF-
SIZ VE DOĞRU BİÇİMDE 
HABER ALABİLMESİNİN 
SAĞLANMASIDIR”
Milletvekili Balta sözlerini şöyle 
sürdürdü: “ Gelişmiş 
demokrasilerde önemli bir 
kamusal güç olarak kabul 
edilen basın, toplumun geniş 
kesimlerini etkileyebilmekte ve 
yönlendirebilmektedir. Basın 
kuruluşlarımızın, özgür, 
tarafsız, objektif bir şekilde 

görevlerini yerine getirirken, 
ülke menfaatlerini, kamu 
düzenini, toplumsal dinamikleri 
ve mesleğin gerektirdiği ahlaki 
değerleri göz ardı etmemeleri, 
sorumlu bir yayıncılık 
üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz 
büyük önem taşımaktadır. 
Medya bağımsız olmalıdır; 
basında çalışanlar, gazeteciler, 
haberciler ne derece özgür 
olursa, başta ülkemiz ve 
şehrimizde demokrasisi de o 
denli güçlü olur. İfade hürriyeti 
ve basın özgürlüğü, 
demokrasinin ayrılmaz 
unsurlarıdır. Lakin basının 
özgürlüğü, hiçbir zaman 
sorumsuzluk olarak da 
algılanmamalıdır. Sosyal 
medyanın en etkin olduğu son 
yıllarda doğru ve tarafsız 
habercilik anlayışı her 
zamankinden daha önemlihale 
gelmiştir. Aslolan halkın tarafsız 
ve doğru biçimde haber 
alabilmesinin sağlanmasıdır. Bu 
önemli görevi icra eden başta 
yerelde çalışan gazeteci 
kardeşlerim olmak üzere tüm 
medya mensuplarımızın bu 
özel gününde yanında 
olduğumuzu belirtmek isterim. 
Basında sansürün kaldırılışının 
111. yıl dönümü vesilesiyle, 
zorlu ve meşakkatli 
görevlerinde tüm gazetecilere 
başarılar dileyerek, 24 Temmuz 
Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, 
kendilerine çalışmalarında 
başarılar diliyor, sevgi ve 
selamlarımı sunuyorum."

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, 
AK PARTi TRABZON MiLLETVEKiLi 

MUHAMMET BALTA BASIN BAYRAMINI KUTLADI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak İfade hürriyeti 
ve basın özgürlüğünün, demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu ifade etti.  
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

TAŞLIYATAK CAMii'NDE YAYLA BULUŞMASI

akfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, Vyayla mevsimi dolayısıyla ilçe müftülüğü 
olarak yaylalardaki camilerde 
gerçekleştirmeyi planladığı yayla 
buluşmalarına, Taşlıyatak Camii ile başladı. 
İlçe müftülüğüne bağlı Karadağ Yaylası 
Taşlıyatak Camii'nde ilki düzenlenen yayla 
buluşması programına, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın yanısıra İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş, Murakıp Ömer Çınar, bazı din 
görevlileri, daire personeli ve yayladaki 

vatandaşlar katıldı. Yayla buluşmasına 
iştirak edenlere, akşam namazından önce 
ikramda bulunuldu. İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın kıldırdığı akşam namazının 
ardından din görevlileri tarafından Kur'an-ı 
Kerim okundu. Müftü Hüseyin Köksal'ın 
sohbetini müteakip Vaiz Ekrem Akbaş'ın 
yaptığı dua ile program sona erdi. İlçe 
Müftüsü Köksal, yayla buluşmalarına, 
bundan sonra yayla mevsimi boyunca diğer 
yayla camileriyle devam edileceğini söyledi.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, yayla 

mevsimi dolayısıyla ilçe 
müftülüğü olarak yaylalardaki 
camilerde 'Yayla Buluşmaları' 
gerçekleştiriyor. Karadağ 
Yaylası Taşlıyatak Camii ile 
başlayan yayla programlarının 

ikincisi Hasandüzü Yayla 
Camii'nde gerçekleştirildi. İlçe 
Müftülüğüne bağlı Hasandüzü 
Yayla Camii'nde 20 Temmuz 
2019 Cumartesi günü 
düzenlenen yayla buluşması 
programına, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın yanı sıra, 

bazı din görevlileri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Öğle namazından 
önce başlayan prog-
ramda, din görevlileri 
tarafından Kur'an-ı 
Kerim okundu. İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Köksal, camilerin dini 
ve sosyal hayatımız-
daki yeri ve önemi ile 
ilgili sohbetini müte-
akip dua yaptı. Müftü 
Köksal'ın kıldırdığı 

öğle namazının ardından, iştirak 
edenlere ikramda bulunulmasıy-
la program sona erdi. İlçe 
Müftüsü Köksal, yayla buluş-
malarına, yayla mevsimi 
boyunca diğer yayla camileriyle 
devam edileceğini söyledi.

Bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayının 
başlangıcıyla çakışmasından dolayı 

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız 
ve ilgili mahalle muhtarlarının da hazır 
bulunmasıyla Belediye Meclis üyelerinin 
ortak kararıyla yapılmamasına  karar 
verilmesin ardından bu yıl yayla şenliklerin 
öncüsü  Şalpazarı İlçesine bağlı en yüksek 
mahallerden birisi olan Sinlice mahalle 
sınırları içerisinde bulunan ve 
mahalle  muhtarlığı Sinlice 
Derneği tarafından organize 
edilen  ''22.Göllüalan Yayla 
Şenliği'' her yıl olduğu gibi 
Kadırga yayla şenliği 
öncesinde 18 Temmuz 2019 
Perşembe günü Yöresel 
Sanatçıların katılımlarıyla 
saat, 12.00       ve 18.00 
saatleri arasında gerçekleşti. 
Şalpazarı Sinlice mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan 
Göllüalan şenliğinin 22.  
Yöremizi sunucularından 

Erol Yanık'ın sunumuyla başladı. 
Akabinde de Protokol konuşma-
larının yapılması ve yöresel 
sanatçıların eşliğinde horonlar 
oynandığı sırada 22. Göllüalan 
yayla şenliğine katılanlara yöresel 
damak tadı ikramları yapıldı. 
22.Göllüalan yala şenliği geçmiş 
yıllara oranla katılımın düşük ol-
duğu gözlendi. 22.Göllüalan Yayla 
şenliğine  Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız Belediye 
Meclis üyeleri ve Trabzon Büyük-
şehir'i temsilen Büyükşehir Bele-

diyesi Meclis üyesi 1. Başkan vekili Atila 
Ataman, Şalpazarı'nın değerlerinden Şeh-
zadeler şehri İstanbul'un Üsküdar Belediye 
Başkanı Av. Hilmi Türkmen ve Tuzla Bele-
diyesi Belediye Meclis üyesi  Ahmet Çabuk'-
ta, ŞALFED Yeni Başkanı Ömer Karadeniz 
ve Özkürtün Belediye Başkanı Yakup 
Turgut'ta katılanlar arasında yerini aldı.

HASANDÜZÜ YAYLA CAMİİ'NDE 
YAYLA BULUŞMASI

SOKAK HAYVANLARI iÇiN 
TÜRKİYE TURUNA ÇIKTI

V
akfıkebirli hemşehrimiz 
Karadeniz Ereğli de 
yaşayan motor tutkunu 

Barış Bahadır, sokak 
hayvanlarına dikkat çekebilmek 
için, motosikletle Karadeniz 
Ereğli'den çıktığı Türkiye Turu 
kapsamında 39 şehri kapsayan 
10 bin kilometrelik yol yapacak.  
Turun 30 gün sürmesi 
bekleniyor. Hemşehrimiz 
Bahadır, Türkiye turu startını 
Uluslararası Karadeniz Ereğli 
Sevgi Barış Dostluk Kültür ve 
Sanat Festivali çerçevesinde, 5 
Temmuz Cuma günü 10.40'ta 
eski belediye binası önünden 
başladı.  Bahadır,  Ankara'dan 
Sinop ve Karadeniz yolu 
üzerinden devam ettiği 
yolculukta, Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, 
Ege, Marmara bölgelerinden 
geçerek Karadeniz Ereğli'ye 

dönecek. Bu kapsamsa 
Vakfıkebir'e de uğrayarak 
sokak hayvanlarına dikkat 
çekmek için bir süre ilçedeki 
sokak hayvanları ile yakından 
ilgilendi. İki şehrin arasında 
kalmış terk edilmiş sokak 
hayvanlarını besleyip veteriner 
ihtiyacı olanları en yakın 
veterinere sevk eden Gezgin, 
ayrıca şehir merkezlerindeki 
hayvan sever derneklerle 
etkinlikler yapıyor. 
"HAYVAN SEVGİSİNİ 
ÇOCUKLARDAN GÖRDÜK"
Sokak hayvanları için çeşitli 
projeleri çocuklardan 
esinlendiğini ifade eden 
Bahadır, "Ben Ereğli'de eskrim 
antrenörüyüm. Bizim 
salonumuz da bir tane sokak 
hayvanımız vardı. Onu besledik 
ve sonra gördük ki çocuklar 
onu bizden daha çok 
benimsemiş. Bunu görünce çok 
mutlu olduk ve daha fazla ne 
yapabiliriz diye düşündük. 
Sonra da proje için bu fikir 
ortaya çıktı. Ereğli Belediye 
Başkanımız Halil Posbıyık da 
bize destek verdi. Tabi bu işin 
temelinde gerçek hayvan 
severler var. Bizim ki sadece 
onların yaptıklarının yanında 
deniz de bir damla olabilmek. 
Ben bu işlerle uğraşan hayvan 
sever arkadaşlarımıza da çok 
teşekkür ediyorum. Ereğli'den 
çıktığımız yolculuğumuzun 

hemen sonrasında ise Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzon 
oradan Güneydoğu, Doğu 
Anadolu olarak devam 
ediyorum. Umarım sokakta ki 
yaşayan canlılarımız adına 
faydalı bir etkinlik olacaktır. 
Sokak hayvanlarımız rahat 
edene kadar elimizden gelen 
etkinlikleri yapmaya 
çalışıyoruz. Türkiye'nin 4 bir 
yanını dolaşarak sokaktaki 
dostlarımızın sesini biraz daha 
gür çıkartmak ve farkındalık 
yaratmak adına bu projeyi 
uyguluyorum. Bu yolculukta 
beraberiz. Projemize ve 
yolculuğumuza büyük destek 
veren belediye başkanımız 
sayın Halil Posbıyık'a teşekkür 
ederim" şeklinde konuştu.

”22. GÖLLÜALAN YAYLA ŞENLİĞİ”
Şalpazarı her yıl geleneksel olarak düzenlenen yüz yıllardır süre 
gelen Yayla şenlikleriyle adından sıkça söz ettirir. Hatırlanacağı 
gibi Baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdrellez şenlikleri adı 
altında Şalpazarı Acısu Hıdrellez Bahar şenliği her yıl mayıs ayının 
ilk haftasında yapılır ve Trabzon'un ilk kültür şenliği olarak 
hafızalarda yer alarak adeta şenliklerin başlangıcı sayılırdı.

akfıkebir İlçesinde esnaflık yapan VCemal Arslan, 2019-2020 futbol 
sezonunda Trabzonspor'a destek olmak 
amacı ile yeni sezon formalarından satın 
alarak tüm çalışan personeline hediye etti. 
Takımına sahip çıkma adına örnek bir 
davranış sergileyen Cemal Arslan, hem 
takımına sahip çıktı hem de çalışan 
personelini de forma sahibi yaptı. Mesai 
saatleri içinde de yeni sezon Trabzonspor 
formaları ile müşterilerine hizmet veren 
Cemal Arslan ve personeli örnek bir 
davranış sergiliyorlar. Cemal Arslan yaptığı 
açıklamada, “Trabzonspor'a sahip çıkmak 
lafla olmuyor. Gerçek taraftar takımına en 
güzel şekilde sahip çıkan, forma veya 
benzeri lisanslı Trabzonspor ürünlerini 
alarak takımına sahip çıkanlar gerçek 
taraftarlardır. Lafla peynir gemisi dönmez. 
Gerçek taraftar takımına maddi manevi 
sahip çıkandır. Tüm Trabzonspor 
taraftarlarını forma almaya takımına sahip 
çıkmaya davet ediyorum dedi.” Bizlerde bu 

örnek davranışlarından dolayı Cemal Arslan 
ve personelini kutluyoruz. 

TAKIMINA SAHiP ÇIKTI
Vakfıkebir İlçesinde Cemalin Yeri unvanı ile çayocağı 
işletmeciliği yapan Cemal Arslan, Trabzonspor'un yeni sezon 
formalarını tüm çalışanlarına alarak takımına sahip çıktı. 

Karadeniz Ereğli'de yaşayan Vakfıkebirli Hemşehrimiz motosiklet tutkunu hayvan 
sever genç, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için Türkiye turuna çıktı.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan 'Yayla Buluşmaları' 
programının ikinci Hasandüzü Yaylası'nda gerçekleştirildi.

apılan çalışmaları yerinde Yinceleyen Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun,Beşikdüzü 
Halkı'nın ihtiyaçları ve beklentileri 
doğrultusunda çalışmalara aralık-
sız olarak devam ettiklerinisöyledi. 
Başkan Ramis Uzun,“Göreve 
başladıktan sonra gerek mahalle 
yollarımızda gerekse yayla 
yollarımızda çok yoğun bir bakım 
ve onarım çalışmaları başlattık.Bu 
çalışmalarımız halen devam ediyor. 
Ayrıca İlçe merkezimizden geçen 
derelerin kanallarının temizliklerini 
gerçekleştirerek hem olası sel 
baskınlarına karşı önlem alıyoruz. 
Hemde kötü kokuların ve kirliliğin 
önüne geçmiş oluyoruz.Beşikdüzü 
hizmetin en güzeline layıktır. 
Beşikdüzü için çalışmaya ve 
hizmet etmeye devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

BEŞİKDÜZÜ'NDE DERELER TEMİZLENİYOR
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'un bir önceki döneminde 
üstü açılarak yeniden düzenlenen ilçe merkezinden akan derelerin 
kanalları yine Başkan Uzun'un yeni döneminde temizleniyor.
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”191. ALACA YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI” OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN FARKLI ADRESİ

Vakfıkebir ve Beşikdüzü'n-
deki görevleri sırasında 

çok başarılı çalışmalar 
gerçekleştiren Okul Müdürü 
Ayfer Gündoğan bu başarısını 
müdür olarak görev aldığı 
Beşikdüzü Zübeyde Hanım 
Anaokulu'nda da sürdürüyor.  
Çocukların eğitimi ve gelişimi 
için farklı faaliyetler 
gerçekleştirerek onların en iyi 
eğitim ve öğretimi alabilmeleri 
için gerekli ortamı 
hazırladıklarını ifade eden ifade 
eden Beşikdüzü Zübeyde 
Hanım Anaokulu  Müdürü Ayfer 
Gündoğan, “Okulumuz 2018-
2019 eğitim öğretim yılında 
açılmış olup ilk yıl 4 şubede 53 
öğrenciye eğitim vermişti. 
Ayrıca velilerimizin talebiyle 
okulumuz bünyesinde açılan 
çocuk kulübünde de 
öğrencilerimiz eğitim aldı.
36-68 AY ARALIĞINDAKİ 
ÇOCUKLARA YENİ YUVA
Okulumuza 36-68 ay aralığında 
bulunan çocuklarımızın kaydı 
yapılmaktadır. Okulumuzu fark 
yaratan okul olarak adlandırıyo-
rum. Çünkü okulumuz yeni 
açılmış olmasına ve kısıtlı 
imkânlarımıza rağmen kısa 
zamanda bir çok yenilikler 
yapmış bir okuldur. 
Bakanlığımızın 2023 Eğitim 
Vizyon hedeflerinde yer alan  
ve okullarda kurulumuna 
başlanılan Tasarım Beceri 

Atölyelerini biz de okul öncesi 
eğitim seviyesinde hazırlıklar 
yaparak öğrencilerimizin eğitim 
yaşantısına sunduk. 
ATÖLYELER HAZIR  
Aslında vizyon belgesi 
açıklanmadan hedefim buydu 
diyebilirim. Meslek hayatımda 
amacım hep yaratıcı, yetenekli 
ve fark yaratan insan 
yetiştirmek olmuştur. 
Ülkemizde de yetenekli ve fark 
yaatan insan gücüne ihtiyaç 
duyulan bu noktada Sanat ve 
Beceri Atölyelerinin okul öncesi 
eğitim kurumlarında başlaması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Böylelikle her zaman üzerinde 
durduğumuz eğlenerek ve 
yaparak öğrenme 
gerçekleştirmiş oluyoruz. 

Okulumuzda Sanat Atölyesi, 
Drama ve Müzik Atölyesi, Bilim 
ve Matematik Sınıfı, Zeka 
Oyunları Sınıfı Olarak  4 
atölyemiz bulunmaktadır. 
Ayrıca koridorlarımızda sanat 
sokağı oluşturularak 
öğrencilerimizin sanata ve 
resime olan ilgisi artırmak 
istedik. Okulumuzun hiçbir 

bütçesi yokken bu atölyeleri 
oluşturmak bizim için büyük 
gururdur. 
OKUL AİLE BİRLİĞİ 
BAŞKANINA TEŞEKKÜR 
Burada Okul Aile Birliği 
Başkanımız Kazım Yanık'a 
teşekkür etmek istiyorum. 
Atölyelerde yaptığımız her 
yenilikte benim fikrim onun 
emeği vardır. Daima 
okulumuzun daha iyi olması 
için çalışmış çocukların daha 
kaliteli eğitim alması için okula 
hizmeti kendisine görev bilmiş 
birisidir.  Okulumuzda 
gerçekleştirdiğimiz açılış 
töreninde kendisine İlçe 
Kaymakamımız Sayın Cevdet 
Ertürkmen'in takdimiyle plaket 
sunduk. Devlet okulu olup 

okulumuzun bölgede özel okul 
algısı yaratan bir anaokulu 
haline gelmesindeki 
katkılarından dolayı kendisine 
tekrar teşekkür ediyorum. 
Okulumuza yeni dönem 
kayıtlarımız başlamış olup 
velillerimiz 0 462 871 5726 
numaralı telefondan ayrıntı bilgi 
alınabilir” dedi.

umhuriyet Meydanında Cdüzenlenen sünnet şöle-
ninde Kuran-ı Kerim okutuldu. 
Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener, erkekliğe ilk adımlarını 
atan 41 çocuğumuzu tebrik etti. 
Bugünün çok özel bir gün 
olduğunu belirten Başkan 

Erener, “Bugün güzel ve çok 
özel günlerden bir tanesinde-
yiz. Çünkü bugün 41 çocuğu-
muz erkekliğe ilk adımlarını 
atıyorlar. Belediye olarak dü-
zenlediğimiz sünnet şölenimizi 
geleneksel hale getirdik ve 
bugün 15. sini düzenliyoruz. 

Erkekliğe ilk adımlarını atan 
çocuklarımızı tebrik ediyorum. 
İnşallah vatanına milletine 
hayırlı evlatlar olurlar” dedi. 
Belediye Başkanı Tolga Erener 
eşi Fatmagül Erener ile 
birlikte çocuklara çeşitli 
hediyeler verdi.

Şalpazarı sınırları içerisinde bulunan ve Şalpazarı İlçe merkezine 
uzaklığı 39 kilometre olan Alaca yaylası il merkezine uzaklığı 98 
kilometredir. Bu yıl 2130 rakımlı tepede 191. Alaca Yayla şenliği yapıldı. 

Şalpazarı sınırları içerisinde 
bulunan ve Şalpazarı İlçe 
merkezine uzaklığı 39 

kilometre olan Alaca yaylası il 
merkezine uzaklığı 98 
kilometredir. Bu yıl 2130 
rakımlı tepede 191. Alaca 
Yayla şenliği yapıldı. Bu sene 
191. Gerçekleşen Alaca Yayla 
şenliğinde Şalpazarı İlçesine 
bağlı Gökçeköy, Kuzuluk, 
Simenli, Dereköy, Güdün ve 
Geyikli mahalle muhtarları 
tarafından organize edildi. 
Geçtiğimiz Cuma günü 

gerçekleşen 558. Kadırga 
yayla şenliği gibi 191. Alaca 
Yayla Şenliği de duman ve 

çise'ye rağmen şenliğe katılan 
yöre halkı gönüllerince yöresel 
sanatçılar tarafından söylene 
kemençe ve türkülerle 
coştular. Şalpazarı'nda 191. 
Alaca Yyala şenliğine katılan 
AK Parti İlçe Başkanı Zeki 
Çabuk, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız ve 
Doğa Koruma Milli Parklar 

Genel Müdürü Yusuf 
Kandazoğlu birer konuşma 
yaptılar.

ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATTILAR
Görele Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 
15. sünnet şöleninde 41 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attılar.

Ü
niversite adaylarının 
geleceklerinin 

şekillenmesinde 
yükseköğretimin önemli bir 
basamak olduğunu dile getiren 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
“Üniversite öğrenimine adım 
atmak için gerçekleştirilen YKS 
sonuçları açıklandı ve 
adaylarımız heyecanlı bir 
döneme daha girdi. Biz de 
büyükşehir belediyesi olarak İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
katkısıyla adaylarımıza bir 
rehberlik hizmeti sunalım 
istedik. 'Doğru tercih, doğru 

üniversite, doğru meslek' 
sloganıyla hayata geçirdiğimiz 
uygulamayla adaylarımızın, 
yaşamlarında önemli bir yer 
teşkil edecek yükseköğrenim 
aşamasına profesyonel yardım 
alarak geçmelerini, severek 
okuyacakları bir bölümü ve 
mezun olduktan sonra zevkle 
yapacakları bir mesleği 
seçmelerine katkı sunmayı 
amaçlıyoruz” dedi. Adayların ve 
velilerin kolaylıkla ulaşabilmesi 
için 'Tercih Danışma Merkezi' 
standını, 15 Temmuz Şehitler 
ve Hürriyet Parkı'nda (Meydan 
Parkı) konuşlandıracaklarını 

belirten Başkan Zorluoğlu, 
burada alanında uzman 
görevlilerin, ÖSYM'nin tercih 
süresi olarak belirlediği 23-29 
Temmuz 2019 tarihleri ve 
08.00-17.00 saatleri arasında, 
ücretsiz rehberlik hizmeti 
sunacağını söyledi. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, tercih 
sürecinin tüm adaylara hayırlı 
olmasını dileyerek, büyükşehir 
belediyesinin eğitime destek 
faaliyetlerine devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE ADAYLARINA
TERCİH HİZMETİ VERECEK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖSYM'nin 
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklamasının 
ardından, üniversite tercih sürecine giren adaylara “Tercih Danışma 
Merkezi” adı altında kurulacak merkezlerde rehberlik hizmeti verecek.

Beşikdüzü'nde ikinci devlet anaokulu olarak hizmete giren Zübeyde Hanım Anaokulu 
farklı eğitim medotları, işinin ehli idareci ve öğretmen kadrosuyla Büyükliman 
Yöresi'nde yaşayan 36-68 ay aralığındaki çocukların büyük ilgisini çekiyor.

iL GENELiNDE YAPILAN UYGULAMALAR
İl Emniyet Müdürlüğümüzce 1345 Araç sorgulanmış; trafik düzeni ve 
güvenliğini sağlamaya yönelik olarak il genelinde şehiriçi ve 
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, tur otobüsleri 
üzerinde trafik ekiplerince 1345 adet araçların denetimleri yapıldı.

19-20-21 Temmuz 2019 
tarihleri arasında, İl Emniyet 
Müdürlüğümüzce; trafik düzeni 
ve güvenliğini sağlamaya 
yönelik olarak il genelinde 
şehiriçi ve şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı yapan araçlar, tur 
otobüsleri üzerinde trafik 
ekiplerince yapılan 
denetimlerde; 
*(1345) Araç sorgulanmış,
2918 Sayılı Karayolu Trafik 
Kanunu'nun ilgili maddeleri 
gereğince,
*(6) Sürücüye Karayolları Trafik 
Kanunu 65\1A Maddesine 
Muhalefet(Azami Yükü Ağırlığı 
Aşma),
*(1)Sürücüye Karayolları Trafik 
Kanunu 31\1B Maddesine 
Muhalefet (Takograf ve 
Taksimetre Bulundurmamak),
*(9) Sürücüye Karayolları Trafik 

Kanunu 34 Maddesine 
Muhalefet (Muayene Süresini 
Geçirme), 
*(2)Sürücüye Karayolları Trafik 
Kanunu 49/3 Maddesine 
Muhalefet (Taşıt Kullanma Süre 
İhlali),
*(7) Sürücüye Karayolları Trafik 

Kanunu 78\a Maddesine 
Muhalefet (Emniyet Kemeri 
Kullanmamak),
*(1) Sürücüye Karayolları Trafik 
Kanunu 51. Maddesine 
Muhalefet (Hız Sınırını Aşmak), 
*(1)Sürücüye Karayolları Trafik 
Kanunu Ek/1 Maddesine 
Muhalefet(Güzergah Dışı 
Taşıma ),
*(1) Sürücüye Karayolları Trafik 
Kanunu 91. Maddesine 
Muhalefet (Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası)
* 3 Sürücüye Taşıma 
Kanunundan ve
* Diğer İhlallerden de 18 
araç/sürücü olmak üzere,
-Toplam (49) araç/sürücüye 
(20270)TL para cezası 
uygulanmıştır.
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”558. KADIRGA YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI”

558.Kadırga Şenliğinde 6 
Belediye Ortak Hareket Etti
Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ”Kadırga Otçular 
Haftası” bu yıl 19 Temmuz 
2019 Cuma günü gerçekleşti. 
Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl 
Kadırga otçular haftası 
nedeniyle 6 Belediye 
Başkanlarından oluşan bir 
komite oluşturuldu.
 Kadırga Yayla Şenliği Otantik 
Olarak Gerçekleşti
Her yıl artan bir kalabalıkla 
devam ederek günümüze kadar 
gelen Kadırga yayla şenliği 
teknolojinin ilerlemesiyle çığ 
gibi büyüyen özel Bölgesel Tv 

ekranlarından canlı yayınla  
gelemeyenlere ulaştırılması 
sağlanıyordu. Ancak bu gün 
buradan 558. Kadırga yayla 
şenliğinde canlı tv yayınlarının 
yerini canlı sosyal medya 
meraklıları aldı.
Kadırga Yaylasında Nostaji 
Canlandırıldı
Kadırga Yaylası 558. otçular 
haftasına obalarda ikamet eden 
6 Belediyeye ait yaylacıların 
yanı sıra İlçelerden ve Yurt 
genelinden yoğun bir 
kalabalıklar eşliğinde yollarda 
konaklayarak yöresel sanatçılar 
eşlinde horonların tepilmesiyle 
çıktıkları obalardan çokluk 

alanına doğru geniş halkalar 
halinde horon teperek coşkulu 
bir kalabalıkla renk cümbüşü-
nün hakim olduğu kortej yürü-
yüşüyle  protokol alanındaki 
horon halkasına ulaştılar.
Başkanlar Gönülleri 
Birleştirdik, Şimdi Sıra Yolları 
Birleştirmede Dediler
Geleneksel hale gelen  ve bu 
yıl 558. düzenlenen Kadırga 
yayla şenliğinin 557. Yılında 
Protokol konuşmaları sırasında 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız bir daha ki yayla 
şenliğine bu tozlu yollardan 
gelmeyeceğiz demişti. Ancak 
değişen bir şey olmadığı ortaya 

çıktı. Bu gün itibariyle 558. 
Kadırga yayla şenliğinde 
protokol konuşmalarında 
Trabzon Ortahisar Belediye 
Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyesi 1. Başkan vekili 
Atila Ataman ve  Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız 
da önümüzdeki 4 yıl içerisinde 
peyder pey olarak yolların yapı-
lacağını ''Gönülleri Birleştirdik, 
Şimdi de Yoları Birleştiriyoruz 
halkımız için en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz dediler.
Zaman Zaman Sis ve Yağmur 
Etkili Oldu
Kadırga Yayla şenliğine katılan 
kalabalık halk zaman zaman 
yağan yağmur ve görüş 
mesafesini kapatan sise aldırış 
etmeden 1800 rakımlı 
yükseklikte kurulan yayla 
pazarından yöresel pestil, 
köme ve buna benzer organik 
ürünlerden alışverişlerini 
yaptılar. Yayla şenliğine katılan 

yöresel elbiselerinde sis 
aralandıkça kartpostallık 
görüntüleri ortay çıktı. Kadırga 
Yayla Şenlik Sunumu Canan 
Kalaycı ve Erol Yanık  beraber 
Yaptılar.558.Kadırga yala şenli-
ğine  daha önceden belirlenen 
İlçe belediye Başkanlarının 
haricinde Şalpazarı'nın 
değerlerinden sayılan 
Şehzadeler şehri İstanbul'un 
Üsküdar Belediye Başkanı Av. 

Hilmi Türkmen, Yine İlçemizin 
değeri Rize Recep Tayyyip 
Erdoğan Üniversitesi 
Prof.Dr.Hüseyin Karaman, 
Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi 
Ahmet Çabuk, Trabzon 
Büyükşehir  Belediyesi Meclis 
1. Başkan vekili Atila Ataman, 
Trabzon Ortahisar Belediye 
Başkanı Av. Ahmet Metin Genç. 
ve Kadırga yaylası komitesinde 
bulunan Özkürtün Belediye 
Başkanı Yakup Turgut Kürtün 
Belediye Başkanı Enver Şen, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız , Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Maçka 
Belediye Başkanı Koray 
Koçhan ve Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun'un ŞAL-
FED Başkanı Ömer Karadeniz   
ve bazı İlçe kaymakamları 
katılan arasında yerini aldılar.

rabzon'umuzun güzide turizm Tmekânlarından Uzungöl'de 
geçtiğimiz hafta yaşanan münferit ve 
istenmeyen bir hadiseden yola çıkıla-
rak, Fatih Sultan Mehmet Han'dan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar 
milletimizin geleceğini şekillendiren, 
dünyanın tanıdığı liderlerin özel 
kıymet verdiği, binlerce yıldır sayısız 
medeniyete ve kültüre ev sahipliği 
yapmış bir şehrin, sosyal medyada 
gündem olma çabalarına malzeme 

edilmesini şiddetle kınıyorum. 
Ecdadımızın bizlere emaneti, benim 
de atalarımdan yadigâr bilip kültü-
ründen beslenip yetiştiğim ve yakın 
zamanda şehremini görevi üstlendi-
ğim memleketim Trabzon'a yakıştırıl-
maya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı 
sahiplerine iade ediyor, hizmet et-
mekten gurur ve onur duyduğum şeh-
rimin, misafirperver insanıyla, doğa-
sıyla ve zengin kültürüyle daha geniş 
coğrafyalarda tanınması için yaşamım 

boyunca özel gayret göstereceğimi bu 
vesileyle bir kez daha ifade ediyorum. 
Bu duygularla; ülkemizin nadide 
güzelliklerini görmek isteyen yerli ve 
yabancı misafirlerimizi şehrimizin her 
köşesinde tüm Trabzonlular olarak 
layık oldukları şekilde ağırlayacağı-
mızı ve Trabzon'un has evlatlarının da 
şehirlerini gittikleri her ülke ve şehir-
de, bulunma amaçları ne olursa olsun 
en iyi şekilde temsil edeceği inancımı 
kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bundan 558 yıl önce atını bağladığı 1800 rakımlı yere açık cami yapılmasının ardından bu gelenek 
geçmişten günümüze kadar süre gelerek her geçen gün artan bir kalabalıkla coşkulu kutlamalara sahne olmaya devam ediyor Kadırga Yaylası.

“TRABZON; KÜLTÜR, MEDENİYET VE HOŞGÖRÜ ŞEHRİDİR”
Tarihinden, üzerinde yaşadığı coğrafyanın zengin kültür çeşnisinden, kadirşinas, misafirperver 
ve engin hoşgörü sahibi insanının hasletlerinden bihaber bazı kesimlerce, son günlerde sosyal 
medya mecraları üzerinden, şehrimizin karalanmaya hatta aşağılanmaya yeltenildiğini, 
böylelikle hassas sinir uçları bulunan Anadolu toprakları üzerinde kutuplaştırma ve 
ötekileştirme tohumları ekilmeye çalışıldığını teessür ve hayretle takip ediyorum.

TRABZON DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ İLK DERSİNE BAŞLADI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük 
icraat programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştiği
Trabzon DENEYAP Teknoloji Atölyesinin ilk dersinin startını verdi.

T
oplumu bilimle buluşturmak ve 
bilimsel farkındalık oluşturmak 
amacı ile yapımına başlandığı 

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde 

hizmete giren DENEYAP Teknoloji 
Atölyesinin açılı gerçekleştirildi. Açılışa 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon İl 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü 

Mehmet Şafak, öğrenciler ve eğitimciler 
katıldı. Buradaki konuşmasında Vali 
Ustaoğlu, “ Türkiye'de 12 ilde bulunan 
DENEYAP Teknoloji Atölyesinin ilimizde 
hizmete girmesinden son derece mutluluk 
duymaktayız. Trabzon'da yazılı ve 
uygulamalı sınavları başarı ile tamamlayıp 
eğitim almaya hak kazanan 101 ortaokul, 
59 lise öğrencisi mevcut. 20 kişilik sınıflar 
şeklinde eğitimler bugün başladı. Gelece-
ğimiz olan gençlerimiz burada aldıkları 
eğitimler sayesinde Türkiye'nin birçok tek-
nolojik alanda ilklerini yapacaklar. Hatta 
dünyada muasır medeniyetler seviyesinde 
ve ötesinde projelere imzalarını atacaklar. 
36 aylık süre içinde öğrencilerimiz tasa-
rım, üretim, robotik kodlama, elektronik 
programlama, ileri robotik, siber güvenlik, 
enerji teknolojileri, havacılık ve uzay 
teknolojileri, nesnelerin interneti ve mobil 
uygulama, nanoteknoloji ve malzeme 
bilimi, yapay zekâ başlıkları altında eğitim 
alacaklar. Programın sonunda ulusal ve 
uluslararası proje yarışmalarına katılım 
sağlayacaklar” dedi. Açılışın ardından 
öğrencilerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, 
onlarla sohbet etti.

Trabzon DENEYAP Teknoloji Atölyesinin
ilk dersinin startını verdi.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

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

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

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

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

”TBB'DEN ŞALPAZARI BELEDiYESiNE
 22 TONLUK EKSKAVATÖR”

YAZ KUR'AN KURSLARINDA 
15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

TAŞLIYATAK CAMii'NDE YAYLA BULUŞMASI

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞIN'DAN “61 FORMA” 

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması 1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

> Vedat FURUNCU 4'de

> Sadık AYDIN 4'de

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

> 3'de

'Yayla Buluşmaları' programının ilki Karadağ Yaylası Taşlıyatak Camii'nde gerçekleştirildi.

Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız 31 Mart 2019 
mahalli idareler seçimlerinde 
Cumhur İttifak adayı olarak 
Şalpazarı Belediye 
Başkanlığına ikinci defa aday 
gösterilmiş ve kendisine 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu bizim 
adımızı kullanarak 
Şalpazarı'na istediğin sözü 
verebilirsin demişti.

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğüne 
bağlı Yaz Ku'an 
Kurslarında, 15 
Temmuz hain 
darbe girişiminin 
üçüncü sene-i 
devriyesi 
dolayısıyla 
şehitlerimiz için 
anma programları 
düzenlendi.

AK Parti Vakfıkebir İlçe yönetimi, yeni çıkan formalardan aldılar ve 
“Formamız hazır, Kombinemiz hazır, O sene bu sene” mesajını verdiler. 


