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BAŞKAN UZUN, 
TARİH YAZARAK KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDİYORUZ

ÇiÇEK VE ŞAHiN'DEN GAZETEMiZE ZiYARET VAKFIKEBiR MiLLET BAHÇESi’nin
iHALESi YAPILDI

ESNAFIN ÖNÜ AÇILDI

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir ve Çarşıbaşı Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanları Sadettin Çiçek ve 
Gökhan Şahin gazetemizi ziyaret ederek, Yazı işleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
ile bir süre sohbet ederek Trabzon İl Kongresi hakkında bilgi verdiler. 

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu, bir süre 
önce uygulanmaya 
başlayan ve kredi çekmek 
isteyen esnafımızın önünü 
kesen uygulamadan 
nihayet vazgeçildi dedi.

AK Parti Vakfıkebir  İlçe Teşkilatı Ağustos ayı istişare ve danışma meclisi toplantısını Parti 
binasında gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Uzun; “Tarih yazarak kutlu yürüyüşümüze 
devam ederken, Vakfıkebir Belediyemizde en çalışkan belediye konumundadır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ 

aracılığıyla Vakfıkebir Yalıköy Mahallesine 

sahilinde yapılacak olan Ekmek Temalı Millet 

Bahçesi Projesinin ihalesi yapıldı. İhalenin 

sonuçlanmasının ardından ihaleyi alan

firmaya yer teslimi yapılacak. > Sadık AYDIN 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(Toki) İstanbul Hizmet Binasında 

yapılan ihale Vakfıkebir İlçesi Millet 
Bahçesi, Millet Bahçesine ait sosyal 
donatılar inşaatları ve altyapı 
çalışmalarını kapsıyor. 
Sözleşmesinin imzalanmasının 
ardından 10 gün içerisinde yer 

teslimi yapılarak proje 300 takvim 
gününde tamamlanacak. 
Konu ile ilgili olarak bir açıklama 
yapan Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “İlçemize çok önemli bir 
yatırım daha kazandırıyoruz. Yalıköy 
Mahallemiz Sahiline yaklaşık olarak 
35 bin metrekarelik bir alana, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 

yapılacak olan 
Ekmek Temalı 
Millet Bahçemizin 
ihalesi 10 Eylül 
2019 tarihinde 
yapıldı. İlçemize 
hayırlı olsun. Bu 
önemli yatırımın 
Vakfıkebir'imize 
gelmesini sağlayan 
Başta Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum'a, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon Milletve-
kilimiz Sayın Muhammet Balta'ya, 
AK Parti Trabzon Milletvekillerimiz 
Sayın Adnan Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na ve Sayın Salih Cora'ya 
şahsım ve ilçe halkımız adına çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

“SAMİMİYETSİZLİK”
Bazı insanlarımız samimi gibi görünüp, 

arkadan veryansın yapması. Yüzüne 

başka arkanda başka konuşması, 

genelde her yerde olduğu gibi 

Vakfıkebir'de de aynı…

Buna kısaca iki yüzlülük deniyor…

Acaba neden?

İki yüzlülük ne için yapılır?

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün 

gibi ol…

Günümüzde kullanılan güzel bir söz…

Çıkar menfaat olduğunda mecburen 

ikiyüzlü oluyoruz. Ama göründüğümüz 

gibi olduğumuzda hiçbir sorun kalmaz…

Yıllarca sen onun dediğini, o senin 

dediğini yapar. Yıllar geçtikten sonra 

tamamen başka hale dönüşür…

Şimdi yazımı okuyanlar şöyle sorabilirler 

kendilerine; acaba ne demek istedi…

Kim ne yaptı da böyle şeyler yazdı…

Bana kimse bir şey yapmadı…

Ben genelleme yaparak bu yazıyı yazma 

gereği duydum…

Bu hayatın içinde yaşıyoruz. Saniyeler 

veya saliseler içinde ne olacağımız belli 

değil. Derler ya iki günlük dünya…

Ne iki günü, saniyeler ve saliseler içinde 

yaşıyoruz…

Ne iyilik yaparsan bu dünya da yap. İyilik 

yap ama söyleme derler…

Ama mecbur kaldığında söylüyorsun…

Hiç ummadığımız arkadaşlarımız, 

akrabalarımız bu dünyadan göçüp 

gidiyor…

Ben en yakınım olan babamı 

kaybetmiştim. 14 Nisan 2017 vefat ettiği 

tarih…

Belki de babasını tanımayan 

arkadaşlarımız vardır veya annesini…

Ben tanıdım ama aramızdan çok erken 

ayrıldı…

Diyecek ve yapacak hiçbir şey yok…

Her şey Allah'tan diyoruz…

Alın yazımız ne ise onu yaşayacağız…

Kısaca ne samimiyetsiz olalım, ne 

ikiyüzlü olalım, ne de birine iyi, 

başkasına başka görünelim…

Ne isek o olalım…

Diyorum…

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

Ali Alay için güzel tepkiler…

Geçen hafta CHP Vakfıkebir Belediye 

Meclis Üyesi Ali Alay için bir haber 

yapmıştık.

Sahilde yürüyüş yolu ve plajda, elinde 

çöp torbası ile yerlerdeki çöpleri 

toplarken bir fotoğraf ulamıştı bizlere…

Bizde bu gelen fotoğrafı değerlendirdik 

ve sosyal medyadan güzel tepkiler 

geldi…

Şimdi de Ali Alay derki, “Sen bu haberi 

yaptıktan sonra kendime daha da dikkat 

ediyorum”

İnsanlar biraz daha bilinçli olsa yerlere 

çöp, çekirdek kabukları v.b. atmamaları 

ve küçüklerimize, büyüklerimize örnek 

olmamız…

Temiz çevre, temiz insan sloganı ile yola 

çıkarsak…

Her şey güzel olur…

Temiz bir çevre elde etmiş oluruz…

VAKFIKEBiR MiLLET BAHÇESi iHALESi YAPILDI

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

ÇiÇEK VE ŞAHiN'DEN GAZETEMiZE ZiYARET

Yeniden Refah Partisi'nin 
yapılacak olan Trabzon 

İl Kongresi hakkında Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na bilgi 
veren İlçe Başkanları Çiçek ve Şahin 
yaptıkları açıklamada şunları 
söylediler. 15 Eylül 2019 Pazar günü 

yapılacak olan Yeniden Refah Partisi 
Trabzon İl Kongresi'nin İlimize, 
ilçelerimize ve Ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyoruz. Trabzon İlçeleri 
olarak kongre süreçlerimizi bizler 
tamamlamıştık. Şimdi sıra İl 
Kongremizi gerçekleştirmeye geldi. 

İl kongrelerimizin ardından büyük 
kongremiz olan genel merkez kong-
remizi de Allah'ın izniyle aynı coşku 
ve heyecanla gerçekleştireceğiz. 
Önce ahlak ve maneviyat diyerek 
yetişen neslin aslına rücu  edecek 
şekilde eğitim ve öğretimini 

tamamlayarak vatana ve millete 
faydalı birer nefer olmanın teminatı 
için,Hak bir düzen kurulabilmesi için 
planlı programlı ,teşkilatlı,şuurlu bir 
şekilde çalışmanın ve seferden 
sorumlu olunup zaferin ALLAH ait 
olduğunu,milletimizin öz değerle-
rinde bulunan umdeleri ikinci bir 
şahlanışla hayata geçirmek için 
İslam aleminin ve tüm dünyanın bir 
kurtarıcı beklediği günümüzde asıl 
kurtarıcının insanın kendisinin ol-
duğunu unutmamaktadır. Milli Görüş 
iğneden uçağa ,tarımdan ağır sana-
yiye yeraltı madenlerinden uzay 
araştırmalarına kadar her şeyin milli 
ve yerli imkanlarla yapılmasını arzu-
lamaktır.Bu vesile ile yeni bir Türki-
ye'nin kurulması ile yeni bir dünya-
nın kurulacağına inanışın ifadesidir , 
siyasetin ülkemiz ve milletimizin 
menfaatleri doğrultusunda uzlaşma-
cı yapıcı bir kurum haline dönüşme-
sine öncülük edeceğiz.Bütün siyasi 
partilere ülkemize yaptıkları doğru 
ve yararlı hizmetler için teşekkür 
edeceğiz,eksikleri ve hatalarını yapı-
cı bir dille ortaya koyacağız dediler.

ESNAFIN ÖNÜ AÇILDI

Ülkemizde ilk kez 1951 senesinde 
Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerince kurulan Esnaf ve 
Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri 
(EKK) daha sonra çıkarılmış olan 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 

kapsamına alınmıştır. Kooperatiflerin 
kuruluş amacı, kooperatife ortak 
olan esnaf ve sanatkârlara mesleki 
faaliyetleri için gerekli krediyi 
sağlamak veya kredi ve banka 
teminat mektubu almak üzere kefil 

olmaktır. Türkiye Esnaf ve Sanatkâr-
lar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı 
altında toplanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda ilçemizde faaliyet 
gösteren Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
ilçe esnafının yararına olacak ve bir 
süreden beri yanlış bir uygulamayı 
ortadan kaldırmak adına yaptığı 
çalışmalar neticesinde başarı 
sağlamıştır. Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
yaptığı olumlu çalışmalar ve 
girişimler sonucu yanlış 
uygulamanın kaldırılarak eskisi gibi 
esnafın ikinci bir kredi çekme 
imkanını sağlamıştır.  
“YANLIŞ UYGULAMADAN 
VAZGEÇİLEREK ESNAFIMIZIN 
ÖNÜ AÇILMIŞTIR”
Konuya ilişkin Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Hasan Topaloğlu yaptığı 

açıklamada; “Bir süre önce 
uygulanmaya başlayan ve kredi 
çekmek isteyen esnafımızın önünü 
kesen uygulamadan nihayet 
vazgeçildi. Daha önce kredisi olup 
da tekrar kredi çekmek isteyen 
esnafımızın var olan kredisini 
kapatması uygulamasına 
başlanılmıştı. Yapılan çalışmalar 
sonunda bu uygulamanın 
esnafımıza zarar verdiği ve bir an 
önce bunun düzeltilmesi ve önceki 
uygulamaya dönülmesi konusunda 
destek istediğimiz yetkililerimizin 
yapmış oldukları çalışmalar 
başarıyla sonuçlanmıştır. Bizlere her 
konuda olduğu gibi bu konuda da 
her zaman destek veren ve hiçbir 
zaman desteğini esirgemeyen AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Baltaya, Bölge Birliği 
Başkanımız Sayın Murat 
Gümrükçüye Esnaf ve Sanatkarımız 
adına teşekkür ediyoruz dedi.”

Siyasetin ülkemiz ve 
milletimizin menfaatleri 

doğrultusunda uzlaşmacı yapıcı 
bir kurum haline dönüşmesine 

öncülük edeceğiz.

Ekmek Temalı Millet Bahçesi

Projesinin ihalesi yapıldı. 
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Vakfıkebir AK Parti İlçe 
teşkilatının istişare ve 

danışma meclisi toplantısı AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
ve yönetim kurulu üyeleri, AK 
Parti İl Başkan vekili Alper 
Bektaş, Kadın Kolları Başkanı 
Havva Kurt ve yönetim kurulu 
üyeleri, Gençlik Kolları başkan 
vekili Cemre Gizem Sağlam ve 
yönetim kurulu üyeleri 
Vakfıkebir Belediyesi Başkanı 
Muhammet Balta, Belediye 
Meclis üyeleri ve mahalle 
başkanları katılımıyla toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun,  
AK Parti İl Başkan vekili Alper 
Bektaş ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Kadın Kolları 
Başkanı Havva Kurt ve Gençlik 
Kolları Başkan vekili Gamze 
Gizem Sağlam da birer 
konuşma yaptılar. AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun yaptığı 
konuşmada şunları söyledi.
“VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 
EN ÇALIŞKAN BELEDİYE 
KONUMUNDADIR”

İlçe Başkanı Ahmet Uzun; “Çok 
değerli Dava arkadaşlarım 
Ağustos ayı İlçe danışma 
meclisi toplantımıza hoş 
geldiniz.  Vakfıkebir Teşkilatı-
mızın düzenlediği danışma 
meclisi toplantısı, siz AK 
Parti'ye gönül vermiş değerli 
partililerimizin de katılımı ile 
verimli ve coşkulu bir şekilde 
gerçekleşiyor. Emeği geçen 
tüm teşkilat mensuplarımıza 
teşekkür ediyorum. Vakfıkebir 
ilçe teşkilatında 10 aydır görev 
yapıyoruz teşkilat olarak çok 
güzel işler yaptık. Parti 
teşkilatımız ile Belediye 
Başkanımız, Belediye meclis 
üyelerimiz ile sürekli istişareler 
yaparak el ele vererek 
Vakfıkebir'imiz için çok güzel 
şeyler yaptığımıza ve bundan 
sonrada yapacağımıza 
inanıyorum. Cumhurbaşkanı-
mız bu çalışmaları yaparken 
sizlere bizlere güveniyor. 
Teşkilatı diri tuttuğumuz 
müddetçe Allah'ın izniyle 
aşamayacağımız sıkıntı yok. 

Geçtiğimiz günlerde partimizin 
18. kuruluş yıldönümünü 
kutladık. Bugüne kadar 
teşkilatımızın her kademesinde 
görev yapmış tüm dava 
arkadaşlarımıza, milletimize 
teşekkür etmek boynumuzun 
borcu. Başkanlarımıza, ilçe, 
mahalle teşkilatlarımızda, 
seçim sandıklarımızda görev 
yapmış tüm dava 
arkadaşlarımıza, belediye 
başkanlarımıza ve meclis 
üyelerine ve Vakfıkebirli 
hemşerilerime sevgi saygı ve 
sonsuz teşekkürler ediyorum. 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatı olarak 
göreve geldiğimiz günden bu 
yana teşkilatımızın her 
kademesinde görev almış tüm 
yöneticilere ulaşmaya söz 
verdik. 2023 Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine kadar Vakfıkebir'de 
Ak Parti'ye bu güne kadar des-
tek vermiş hiç kimseyi dışarıda 
bırakmayacağız. Partimizin 
kuruluşundan bugüne kadar 
görev yapan milletiyle gönül 
bağı kurmuş teşkilatlarımız ile 

bağımızı koparmadan hep 
birlikte yolumuza devam 
edeceğiz dedi.” 
“18 YILDA PARTİMİZ ÇOK 
BÜYÜK BAŞARILARA 
İMZA ATTI”
Başkan Uzun, “Bizler alçak 
gönüllü olmayı vefalı olmayı 
ahlaklı bir nefer olmayı 
başarmış ve bu uğurda 
mücadele vererek tüm 
seçimlerden zaferle çıktık ve 
bundan sonrada da aynı düstur 
ile tüm çalışmalarımıza tarih 
yazarak kutlu yürüyüşümüze 
devam edeceğiz. 18 yılda 
partimiz çok büyük başarılara 
imza attı. Büyük reformlara 
imza atarak Türkiye'de 
ulaşılmaz bir gelişim ve 
değişime imza attık. Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde Türk siyasi tarihinde 
ülkemizi çağ atlatan projelere 
imza attık, atmaya da devam 
edeceğiz. Biz öncelikle 
teşkilatlar olarak partimize 
destek olmak mecburiyetin-

deyiz. Bizi yönetenlere destek 
olmak mecburiyetindeyiz. Bize 
destek veren insanlara inan-
mak ve güvenmek mecburiye-
tindeyiz. Vakfıkebir'imizde her 
zaman davamıza destek vere-
rek bir misyona sahip çıktı. Bu 
yüzden milletimize her zaman 
şükran borçluyuz. Önemli olan 
iyi niyet ve samimiyetle çalış-
mak. Samimiyetle çalışıldığında 
Allah'ın izniyle çok daha farklı 
hedeflere ulaşma şansımız 
oluyor. Samimiyeti ve ihlası 
asla kaybetmeyeceğiz. Tek 
Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet, 
Tek Vatan İlkesine milletine 
bağlı çalışkan ve dürüst nesiller 
yetiştirmek mecburiyetindeyiz. 
Biz AK Parti Vakfıkebir ilçe 
teşkilatı olarak bu şiarla hareket 
ederek faaliyetlerimizi 
yürütmekteyiz dedi.”
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ EN 
ÇALIŞKAN BELEDİYE 
KONUMUNDADIR
Başkan Uzun, Memleket aşkı 
ile yanan yürekli liderlerin 
peşinde hizmet etmekteyiz. 

Gönüllü olarak yürüttüğümüz 
bu görevde bizleri motive eden 
ve enerji veren tek şey ilçemize 
kazandırdığımız hizmetlere 
sebep olmanın vermiş olduğu 
mutluluktur. Bugün 
baktığımızda ilçemizde çok 
önemli hizmetler yapılmakta. 
Vakfıkebir Belediyesi en 
çalışkan belediye 
konumundadır. Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'yı 
buradan takdir ve tebrik 
ediyorum. Mevla'm ilçemizde 
nice hizmetler kazandırmayı 
nasip etsin. Biz AK Parti İlçe 
teşkilatı olarak her an seçim 
olacakmış gibi çalışmaları 
devam ettiriyoruz. İlçemiz için 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bu duygu ve 
düşünceler ile toplantımızı 
hayırlara vesile olsun diliyorum. 
Buralara kadar gelme 
zahmetinde bulunduğunuz için 
ayrıca teşekkür ediyorum dedi. 
Toplantı yapılan ve yapılacak 
olan çalışmaların istişare 
edilmesiyle son buldu. 

KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDİYORUZ
BAŞKAN UZUN, TARiH YAZARAK

 VAKFIKEBİR BELEDİYESİ EN ÇALIŞKAN BELEDİYE KONUMUNDADIR

utbol dünyasının ve 

FTrabzonspor'un 
sempatik isimlerinden 

Gineli İbrahim Yattara, 
katıldığı programlarla 
gündeme gelmeye devam 
ediyor. Kazandığı maçların 
sonunda kolbastı oynaması 
ile de dikkatleri çeken 
İbrahim Yattara, Survivor 
2015 sezonunun 
yarışmacılarından biriydi. 
Aslen Gineli olan İbrahim 
Yattara, 3 Haziran 1980 
yılında doğdu. Kariyerinde 
iyi bir yer edinmesini 
sağlayan Trabzonspor'a 
2003 yılında transfer edildi. 
29 Ekim 2010 yılında Türk 
vatandaşlığına geçen 
Yattara; Trabzonspor 
kulübünde 2004 yılında 
oynadığı dönemlerde 36 
kez resmi maç yaptı. 
Oynadığı 30 maçta 15 kez 

asist yapan futbolcu; aynı 
sezonda beş gol atarak 
ligin asist kralı oldu. Göze 
hitap eden bir futbol ile 
taraftarlar tarafından 
sevilen bir oyuncu olan 
Yattara; ''kara bela'' 
lakabını aldı. Kazandığı 
maçların sonunda kolbastı 
oynaması ile de dikkatleri 
çekti. 2010-2011 sezonu 
sonrası Trabzonspor ile 
sözleşmesi biten İbrahim 
Yattara; Arabistan takımı 
olan Al Shabab'a transfer 
oldu. 2015 senesinde 
futbolu bırakma kararı alan 
İbrahim Yattara, aynı sene 
Survivor'a katılmış, efendi 
tavırlarıyla izleyicilerin 
gönlünü fethetmişti. İbrahim 
Yattara; Trabzon'u, 
Trabzonspor'u ve Trabzon 
halkını çok sevdiğini 
belirterek buralardan 

kopamadığını belirtti. 
Trabzon'un ilçelerini de 
gezip tanımak amacı ile 
ziyaretler gerçekleştirdiğini 
belirten Yattara, bana karşı 
gösterilen ilgi ve alaka 
karşısında çok mutlu 
oluyorum. Trabzon halkının 
beni hala daha unutmayıp 
sevmesi beni 
duygulandırıyor. 
Trabzonspor ve Trabzon 
halkını benimde unutmam 
mümkün değil. Bu amaçla 
her fırsat bulduğumda 
Trabzon'a gelerek hasret 
gideriyorum. Buralarda çok 
önemli dostlarım var. Sizleri 
unutamıyorum. 
Unutmamda mümkün değil. 
Bende sizlerin içinden 
biriyim. Trabzonspor'un 
başarısı sizleri mutlu ettiği 
gibi beni de çok mutlu 
ediyor dedi. 

iBRAHiM YATTARA 
VAKFIKEBiR'DE
Tra

bzonspor'u
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Osman KOYUNCU

ünlük hayatta kullanılan, şeklen Gbirbirlerine benzeyen fakat birbirine 

karıştırılan pek çok konular vardır.  

Mesela başını zalime karşı eğmek dalalet, 

Allah'a karşı eğmek ise ibadettir. Vakar, 

kötü bir özellik olan gurura şeklen benzer 

fakat manen çok ayrıdır. Tevazu(alçak 

gönüllük) , insanı insan yapan önemli ve 

çok güzel bir özelliktir, anlamayanlar 

tevazuu tezellül(zillet) ile karıştırabilirler. 

Bunun gibi cömertlik ile israf, cimrilik, 

iktisat, birbirinin karıştırılıyor. Cimrilik, 

aşırışekilde dünyayı sevme ve mal 

biriktirme sevdasıdır kiimanın 

zayıflığından kaynaklanan ruhi bir 

hastalıktır. İsraf, verilen nimetleri hor 

görmek, hafife almak ve nimetleri verene 

karşı nankörlükte bulunmak manasına 

gelir. İktisat, malı gerekli olduğu zaman ve 

yerde istenen miktarda israf etmeden 

kullanmak demektir. Cömertlik, kendisi 

muhtaç duruma düşmeyecek şekilde, 

ihtiyacı olanlara, kendi mallarından 

vermek,ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve 

paylaşmadan zevk almaktır.

   Kuran'da yedi ayet içeren iki tane sure  vardır. Bunlardan birisi Fatiha suresi 

Allah'ın kim olduğunu, büyüklüğünü ve 

ona kulluğun önemini anlatır. Diğer yedi 

sureli ayet ise Maun suresidir ki o da 

kullar arasındaki beşeri ilişkilerin mahiyet 

ve öneminden, ihtiyaç sahiplerine, yetim 

ve kimsesizlere yardımda bulunmadan 

bahseder. Onların malını yemenin, onları 

itip kalkmanın ne kadar kötü olduğunu 

vurgular. Toplumlar, ancak insanların 

birbirini anlaması, yardımlaşması ve 

bölüşmesiyle ayakta durabilir. 

  Akıllı insana düşen, israf ile cimrilik  arasında orta bir yol bulmaktır. 

Sonsuzluk Allah'a mahsustur. Dünya ve 

içindeki kaynaklar sınırlı olduğuna göre 

bu kaynakların israf etmeden, çevreyi 

kirletip bozmadan kullanılmalı, bunların 

bir gün sona ereceğini düşünmeli. Bu 

kaynaklar ve çevremiz bütün mahlûkatın 

ortak mirasıdır ve bizlere emanettir, 

bozmadan daha çok güzelleştirip 

geliştirerek gelecek nesillere emanet 

etmeliyiz. Araf suresi 31 de Allah, yiyin 

için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf 

edenleri sevmez diyor. İmamı Azam 

efendimiz, “ israfta hayır olmadığı gibi 

hayırda da israf olmaz diyor.” Hem de 

iktisatta büyük bir bereket vardır. Çünkü 

verilen nimetleri yerli yerinde harcamak 

verene saygı göstermek manasındadır. 

Peygamberimiz (s.a.s.) “İsraf ve gösteriş 

olmaksızın yiyiniz, giyiniz, 

tasadduk(başkalarına da veriniz)  ediniz. 

Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde 

görmekten hoşlanır der. Zengin bir 

insanın iktisat ediyorum diye eski ve çok 

ucuz elbiseler giymesi uygun değildir. 

Sadakanın hayırlısı, kişiyi fakir yani 

başkasına muhtaç duruma düşürmeyecek 

kadar olanıdır.

   Batılı bir iktisatçı yaptığı  araştırmalarda dünyadaki kaynakların 

iktisatlı kullanılması halında 250 milyar 

insana yetebileceğini söylüyor. İnsanlar 

arasındaki sosyal yardımlaşmaya gerekli 

önem verilmediği ve kaynaklar adaletli 

kullanılmadığı için toplumlar arası 

savaşlar artmış, kin ve nefret tohumları 

ekilmiştir. Demek ki insanlık Fatiha 

suresini anlasa Allah'ı tam tanıyabilir ve 

Maun suresinin manasını bilse toplumu 

birbirine bağlayan sosyal bağlar 

kuvvetlenir dünya huzur içinde olur. 

TOPLUMU YÜCELTEN DEĞERLER 

GIT-GIT CHICKEN-HORON 
KÖFTE Salonunun açılış 
törenine Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral, Belediye Meclis Üyeleri, 
Muhtarlar ve Vatandaşlar 
katıldılar. Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam'ın bir 
selamlama konuşması yaptığı 
açılışta Sağlam şunları söyledi. 
“VAKFIKEBİR'İN 
GELECEĞİNE BİR KATKI 
SUNDULAR”
Başkan Sağlam, “Esnaf 
ailemize yeni katılan Erol ve Ali 
kardeşimize aramıza hoş geldi-
niz diyor, onlar adına hepinize 
katılımınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Değerli misafirler 
peygamber efendimiz buyuru-
yor ki! Ticaretle uğraşmak için 
cesur olun. Rızkın onda dokuzu 

ticarette ve cesarettedir. Bu 
kardeşlerimiz,  ekonomik 
acıdan sıkıntılı bir dönemde 
dahi bu cesareti göstererek 
ilçemize güzel ve modern bir 
mekan kazandırdılar. Ciddi bir 
isdihtam sağlayarak ilçemize bir 
katkı sunmak üzere cesaret 
göstererek risk aldılar. Bizler 
zaman zaman şunu söylüyoruz. 
Yerel Esnafına sahip çık. Ben 
iki kardeşimizi de iyi tanıyorum. 
Biri profesyonel futbolcudur, ilçe 
dışında oynadığı kulüplerde 

para kazandı. Diğer 
arkadaşımız elektronik yazılım 
işiyle uğraşıyor. Oda başka 
illerden ticaret yapıp para 
kazandı. İki kardeşimizde ne 
yaptı? Dışarıda kazandıkları 
paralarla ilçemize yatırım 
yaptılar. Vakfıkebir'in 
geleceğine bir katkı sundular. 
Bu işyerinin burada açılması 
ileriye dönük olarak bu 
sokağımızın ve caddemizin de 
hareketli olmasına neden 
oluyorlar. İşsizliğe de bir nebze 
olsun katkı sunmak demektir. 
Onun için biz her zaman yerel 
esnafına sahip çık. Çünkü yerel 
esnaf gelecekte de senin 
yanında ve sokağındadır. 
Başka firmalar gibi paraları 
buralardan toplayıp başka 
yerlere göndermek yerine bu 
kardeşlerimiz dışarıda 
kazandıkları paraları ilçemize 
yatırım yaptılar. Ben kendilerine 
huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. İşyerinin hayırlı 
uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Bereketli olmasını 
Cenap'ı Allah'tan niyaz 
ediyorum. Bedenlerinin sıhhatli, 
işlerinin hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” Dedi.

GIT-GIT CHICKEN- HORON KÖFTE HİZMETE AÇILDI

TRABZON
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

V
akfıkebir Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, Üniversite 
sınavına hazırlanacak gençler için 

kurum bünyesinde Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi (Uygulama Oteli) 
binasında açılacak olan dershane hakkında 
açıklamada bulundu. Müdür Kahyaoğlu; 
Gençlerimizin geleceğini garanti altına 
almak için üniversite hayalleri başta gelmek-
tedir. Ancak bu hayalleri gerçekleştirebilmek 
için lise mezunu gençlerimizin emek 
harcamaları gerekmektedir. Gençlerimizin 
çoğu çalıştığını zanneder. Ancak sistemli 

çalışmadan ve yeterince deneme 
yapmadan bu yolun neresinde olduğunu 
bilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle 
kurumumuz devletin vermiş olduğu 
imkanlar dahilinde üniversiteye hazırlık 
kursları açmaktadır. Kurslarda görev 
alan öğretmenlerimizin özverili 
çalışmaları neticesinde  öğrencilerimiz 
kendilerini yeterince denemelerine fırsat 
bulup  eksik konularını telafi ederek 
çıtada hedefledikleri noktaya varmalarını 
sağlamaktadırlar. Geçtiğimiz yıl 
hazırlıklarını tamamlayan 101 
öğrencimiz 70 tanesi üniversiteye 
yerleşerek hayallerini 
gerçekleştirmişlerdir. Bu konuda emeği 
geçen Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, idarecileri, kurslarda 
kurumumuzdan desteklerini 
esirgemeyen diğer okul müdürleri ve bu 
gençleri kendi çocukları gibi görüp 
sınava hazırlayan öğretmenlerimize 
sonsuz teşekkür ederiz. Üniversiteye 

yerleşmek isteyen gençlerimizin hedefe 
odaklanması, kendini tanıması ve 
performansının kullanmadığı kısımlarını 
keşfederek çalışmaya yönlendirilmeleri 
başlıca hedeflerimizdendir. Üniversite 
sınavına hazırlanacak gençlerimizin 
dershane kayıtları Vakfıkebir Halk Eğitim 
Merkezimizde devam etmektedir. Geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi (Uygulama Oteli) bünyesinde 
dershanemiz hizmet verecektir. Bu bağlam-
da “Üniversite sınavına hazırlanacak olan 
gençlerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.

 “HEM” KOLLARI SIVADI

V
akfıkebir İlçesi esnaflarından Sedat 
Kuaförde berber olarak çalışan 
Bayram Karaş (48), yıllardır ilçede 

renkli kişiliği ile tanınan ve herkes tarafından 

sevilen değerli şahsiyetlerden 
biri idi. Edinilen bilgilere göre 09 
Eylül 2019 Pazartesi akşamı 
evinde bulunduğu sırada fenalaşarak 
Vakfıkebir Devlet Hastanesine, oradan da 
Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi 
Hastanesine kaldırılan Bayram Karaş, 
burada yapılan bütün müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Merhum 
Bayram Karaş'ın cenazesi 10 Eylül 2019 
Salı günü ikindi namazına müteakiben 
Hacıköy Mahallesi yukarı cami yanında 

kılınan cenaze namazının 
ardından aynı yerdeki aile 
kabristanlığına defnedildi. İlçede 

efendi kişiliğiyle tanınan Bayram Karaş'ın 
ölümü Vakfıkebir'de derin üzüntü yarattı. Bir 
kız çocuğu olan Merhum Bayram Karaş'a 
Allah'tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

YENiDEN REFAH PARTiSi KADIN KOLLARI STAND ÇALIŞMASI

V
akfıkebir ilçesi 
Büyükliman 
Mahallesinden Otel 

Gürdal'ın kurucusu merhum 
Hikmet Gürdal'ın torunu, Murat 
Gürdal'ın yeğeni ayrıca 
Sakarya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Temel 
Gürdal ve Rukiye Gürdal'ın 
Sakarya İli Akyazı İlçesi 
Devlet Hastanesi doktoru 
olan oğulları Ahmet Şehit ile 
Bolu ili eşraflarından 
veteriner hekim İsmail Taş 
ve Güner Taş'ın Eczacı olan 
kızları Atiyye Kübra 
muhteşem bir düğün töreni 
ile dünya evine girdiler.  
Genç çiftlerin nikah 
şahitliklerini Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Sakarya Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir, Bolu Valisi 

Ahmet Ümit, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Fatih Savaşan, Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı ve Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık 

şahitlik yaptılar. Sakarya 
Belediyesi Evlendirme Memuru 
Altın Özberk tarafından 
nikahları kıyılan Atiyye Kübra ile 
Ahmet Şehit'e evlilikle nokta-
ladıkları bu mutlu beraberlik-
lerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

VAKFIKEBİR “HEM”
 LİSE MEZUNU GENÇLERİ

ÜNİVERSİTE SINAVINA 
HAZIRLAMAK 

İÇİN KOLLARI SIVADI

ANİ ÖLÜMÜ VAKFIKEBİR'İ YASA BOĞDU
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinden ve ilçe esnaflarından berber 
Bayram Karaş (48), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

K
aza; Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi 
Şalpazarı yol ayırımında, polis kontrol 
noktasında denetim yapmakta olan, 

polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, polis 
noktasından kaçan 61 ABB 788 plakalı araç, 
polis ekipleri tarafından takibe alındı. 
Polislerden kaçan araç Vakfıkebir İlçesi 
Kemaliye Mahallesi kavşağında 61 AZ 367 
plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu 61 ABB 
788 plakalı araçta bulunan E.U., M.Ö. ve 61 
AZ 367 plakalı araçta 
bulunan M.S.Ö., M.S.G. 
ve A.K.G. yaralandılar. 
Olay yerine birçok 112 
Acil Ambulansı ve İtfaiye 
araçları sevk edildi. 
Araçlardan çıkartılan 
yaralılar 112 Acil 
Ambulansları tarafından 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi kaldırılarak ilk 
müdahaleleri burada 
yapıldı. 61 ABB 788 
plakalı araç içinde 
bulunan E.U. kişinin 
durumunun ağır olması 

sebebi ile Trabzon'daki bir hastaneye sevk 
edildi. Diğer yaralıların tedavileri Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde devam etmektedir. 
Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.  

POLiSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi kavşağında, polis ekiplerinden kaçan araç, 
başka bir araca çarpası sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

GÜRDAL AİLESİNİN EN MUTLU GÜNÜ

KARADENiZ AiLESiNE
ERZURUM'LU GELiN GELiYOR

V
akfıkebir ilçesi 
eşraflarından Karadeniz 
Ailesi mensuplarından 

Dünya Markası KEBİR-SÜT 
Fabrikası yönetim kurulu üyesi 
ve ayrıca Vakfıkebir Belediye 

Meclisi üyesi Metin Ali 
Karadeniz ve Nermin 
Karadeniz'in Gıda Mühendisi 
olan oğulları Semih ile Erzurum 
İlinden Ardahan Üniversitesinde 
Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Yavuz Kepenek ve Hatice 
Kepenek'in Gıda Mühendisi 
olan kızları Şeyda Nur, evlilik 
yolunda ilk adımı atarak nişan-
landılar. Ardahan Üniversitesi 
Lokalinde gerçekleştirilen nişan 
töreninde genç çiftlerin nişan 
yüzüklerini KEBİR-SÜT 
yönetim kurulu üyesi Yılmaz 
Karadeniz takarak kurdelesini 
kesti. Evlilik yolunda ilk adımı 
atarak nişanlanan Şeyda Nur 
ile Semih'in bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

KÜBRA İLE KADİR'İN EN MUTLU GÜNÜ
T

rabzon ili Of İlçesi 
eşraflarından Hatice ve 
merhum Fatih Hazır'ın 

rehber öğretmen olan kızları 
Kübra ile Vakfıkebir İlçesinin 
sevilen ve renkli simalarından 
Aşmul ve Ahmet Şaffak'ın oğlu 
Düzce ilinde Astsubay olarak 
görev yapan Kadir bir ömür 
mutlu beraberliğe evet dediler. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi Düğün Salonunda ya-
pılan muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Düğün 
törenine katılan davetliler Kübra 
ile Kadir'in mutluluklarına tanık 
oldular. Birbirlerine yakıştıkları 
gözlerden kaçmayan genç 

çiftlerin evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu beraberlikleri 

kendilerine sağlık mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

G
üçlünün değil, Haklının 
üçlü olduğu gün, bütün 
dünya huzur bulacaktır“ 

Pankartı ile dünya hukuk 
gününü kutlayan ilçe teşkilatı 
kadın kolları, bu vesile ile halkı 
bilgilendirip broşürler dağıttı.

Stant çalışmasına 
ilgi gösteren değerli 
yöre halkımıza 
Yeniden Refah 
Partisi hakkında 
çeşitli bilgiler verip 
Vakfıkebir için Biz 

Varız dediler. Ayrıca 15 Eylül 
Pazar günü, Dr. Fatih 
Erbakan'ın katılacağı Trabzon, 
Yomra, Kaşüstü Mahallesi 
Cevahir AVM yanında bulunan 
Çakırbey Toplantı ve düğün 
salonunda yapılacak olan 
Trabzon 1. Olağan kongreye 
herkesi davet ettiler. 

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı Kadın kolları 9.9.2019 Salı günü 
ilçemiz çarşı mahallesinde bulunan tarihi şadırvan önünde Standını açtı.
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HEKİMOĞLU TRABZON'A  
ZAMAN LAZIM

 Uzun yıllardır profesyonel 
takım hasreti ile yanan 
Büyükliman Yöresi'nde 
Hekimoğlu Trabzon ve Başkan 
Celil Hekimoğlu sayesinde bu 
hasret sona erdi. Vakfıkebir 
tercihi nedeniyle bu yörenin bir 

insanı olarak Celil Başkan'a 
teşekkür ediyoruz.  İlk haftayı 
kendi sahasında farklı galip 
gelerek lider tamamlayan 2. Lig 
Beyaz Grup şampiyonluk adayı 
Afyet Afyonspor ile Tarsus 
karşısında deplasmanda aldığı 
galibiyetle dikkatleri üzerine 

çeken ilimizin gururu Hekimoğ-
lu Trabzon müsabakası tama-
men dolu tribünler önünde ve 
büyük bir heyecanla başladı. 
Karşılaşmanın ilk yarısı 

birbirinin benzeri atılan iki golle 
1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 
Önce temsilcimizden Volkan 
kornerden gelen topu güzel bir 
kafa vuruşu ağalara yollarken, 
8 dakika sonra Afyon ekibinden 
Mehmet Tosun yine kornerden 
gelen topu ön direkten yine 
kafa ile gol yaparak skora 

dengeyi getirdi.  İkinci yarı çok 
daha zevkli ve çekişmeli geçti. 
İlk yarıda olduğu gibi karşılıklı 
gollerin atıldığı son 45 daki-
kanın içerisinde Afyon'un 10 
kişi kalmasının ardından golü 
daha çok isteyen Hekimoğlu 
Trabzon bir türlü istediği pozis-

yonlara giremedi. Penaltından 
beraberlik golümüzü atan Taha 
Balcı'nın ve Trabzonspor 
amblemi ile takıma katılan 
Murat Cem'in daha çok sorum-

luluk alarak kalitelerini sahaya 
yansıtmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Afyon müsa-
baka boyunca iyi bir takım 
olduğunu ve sezon sonuna 
kadar ligde zirveyi kovala-
yabileceğini gösterdi. Oynayan 
oyuna ve 90 dakikanın gene-
line baktığımızda beraberlik 

adil bir sonuç oldu diyebilirim.  
Müsabakanın hakemi de başa-
rılı bir maç yönetti. Temsilcimiz, 
Hekimoğlu Trabzon bu ligde 
yeni bir takım. Bu nedenle iki 
haftada alınan 4 puan başa-
rıdır.  Şimdiden şampiyonluk 
beklentisi yüklenerek oyun-

cuların üzerinde baskı oluştu-
rulmamalı. Zamanla uyum sü-
reci geride kaldığında alınacak 
sonuçlarla ligdeki hedef de bu 
paralelde belirlenecektir.

OKULUMUZ
KAPATILMASIN

Trabzon'un Tonya Sayraç İlkokulu öğrencileri de risk 
gerekçesiyle taşınması kararı, velilerin tepkilerine neden oldu.

Daha önce taşınan ortaokul 
binasının yıkılıp ya da 

onarılarak riskin ortadan 
kaldırılmasını talep eden 
veliler, öğrencilerin sağlam 
olduğunu belirtikleri ilkokulda 
ders başı yapmasını istedi. 

Tepkilerini okul önünde 
açıklama yaparak belirten 
veliler, sorunun çözümüne 
kadar çocuklarını okula 
göndermeyeceklerini söyledi. 
İlçeye bağlı Sayraç 
Mahallesi'nde bulunan Sayraç 
Ortaokulu, 2 yıl önce 
duvarlarında oluşan çatlaklar 
nedeniyle kapatılıp 25 
öğrencisi İskenderli 
Mahallesi'ndeki Şehit Kenan 
Kumaş Ortaokulu'na taşınmıştı. 
2019- 2020 eğitim ve öğretim 
yılının başlamadan önce ilçe 
milli eğitim müdürlüğü de 
görevlendirilen müfettişlerin 
incelemelerinin ardından, daha 
önce boşaltılan ortaokulun 
yanında yer alan Sayraç 
İlkokulu'nun da olası çökme 
riskine karşı tehlike 
oluşturduğu gerekçesiyle, 
öğrencilerin tahliye edilip 
Kenan Kumaş Ortaokulu'na 
nakledilmesine karar verdi.  
Karar, ilkokulda öğrenim gören 
27 öğrencinin velilerine 
bildirildi. Veliler adına konuşan 
emekli öğretmen Mustafa 
Gültepe, tahliye kararını kabul 
etmedikleri, öğrenci ve velilerin 
mağdur edildiğini öne sürerek, 
“Sayraç İlkokulu alınan kararla 
kapatılmıştır. Bu kararı kabul 

edemiyoruz.  Öğrenci sayımız 
yeterli. Öğretmen sayımız 
yeterli. Bina yeterli. Sadece 
komisyon raporu; 'çatlayan 
bina öğrenciler için tehlike arz 
ediyor' diyor. O zaman riskli 
bina yıkılsın, ya da onarılarak 

risk ortadan kaldırılsın" dedi. 
Tonya İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü de, konuyla ilgili 
yazılı açıklamada bulundu. 
Yörede 2 yıl önce duvarlarında 
çatlaklar oluşup boşaltılan 
okulun olası çökme riskine 
karşı yanında bulunan ilkokulu 
tehdit ettiği belirtilen 
açıklamada şöyle denildi: 
“Sayraç mahallemizin okulunda 
farklı bir durum söz konusudur. 
Ortaokul binasında oluşan 

yarık ve çatlaklar nedeniyle 
teknik elemanlarca rapor 
düzenlenmiş ve okul binası 
yığma bir tarzda inşa edilmiş 
olup okul alanının eski bir 
heyelan sahası içerisinde 
kaldığı, kalın bir kil tabakası 

üzerine oturtulduğu, bölgede 
kaymanın söz konusu 
olduğunu tespit etmişti.  Can 
ve mal güvenliği açısından 
tehlike arz eden bu 
olumsuzlukların zaman 
içerisinde artarak devam 
edeceği teknik elemanlar ve 
maarif müfettişlerince tespit 
edilmiştir. İncelemesi 
sonucunda; düzenlenen 
okulların kapatılarak 
öğrencilerin Şehit Kenan 
Kumaş İlkokulu'na taşınması 
teklifi sonucunda taşıma 
planlaması yapılmıştır. 2 
okul arasındaki mesafenin 
de yaklaşık 2 kilometre 
olduğu düşünüldüğünde; 

öğrencilerimiz yemek ve 
taşıma imkânlarından 
faydalanacak olup bir 
mağduriyetin oluşmayacağı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca 
Sayraç İlkokulu öğretmenleri 
de, Şehit Kenan Kumaş 
İlkokulu'nda göreve devam 
edecek olup öğrencilerin 
öğretmenlerinden ayrılması gibi 
bir durum söz konusu 
olmayacaktır.”

Başkan Zorluoğlu, 
konuşmasında özetle 

şunları kaydetti: “Muharrem 
ayının 10'uncu gününde 
Trabzon'un meydanında hep 
bir arada olmamızdan mutluluk 
duyuyorum. Muharrem ayı aynı 
zamanda İslam tarihinde bazı 
acıların yaşandığı günleri de 

aklımıza getiriyor. Ve bu günler 
içinde elbette hepimiz derinden 
üzüntü duyuyoruz. Ancak 
Muharrem ayı ve Aşure günü 
ayrılıkların değil birlikteliklerin, 
düşmanlıkların değil 
kardeşliğin hâkim olduğu bir 
gündür. İnşallah Muharrem ayı 
ve Aşure günü vesilesiyle tüm 

İslam âleminde birlik ve 
beraberliğin, kardeşliğin hâkim 
olmasını; ayrılıkların sona 
ermesini Cenab-ı Allah'tan 
niyaz ediyorum. Belediyemizin 
bu güzel organizasyonunda 
emeği geçen arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum. İnşallah önü-
müzdeki dönemlerde çok daha 
güzel programlarla, hep birlikte 
bu meydanda bir araya gelme-
yi temenni ediyorum.” Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
Meydan Parkı'nda gerçekleşti-
rilen Aşure günü etkinliğinde, 
vatandaşlara 15 çeşit malze-
meden yapılan aşureler ikram 
edildi. Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran Takımının gösteri-
sinin ardından Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon 
İl Başkanı Haydar Revi, vatan-
daşlara ikramlarda bulundu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU VATANDAŞLARA

AŞURE iKRAMINDA BULUNDU

VAKFIKEBiR'DE
2. LiG HEYECANI

SAHA: Vakfıkebir İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Erdem Temel***, Emir Eray 
Eyisoy***, Uğur Onay***
HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir***, Miraç**, 
Maksut** (Dk.80 Taha Gür) , Oğuzhan**, 
Samet***, Dede**, Muhammet** (Dk.58 
Ali**), Bahadır**, Taha Balcı**, Volkan**, 
Murat Cem** (Dk.66 Caner*)
AFYET AFYONSPOR: Mehmet Doğan**, 

Doğan**, Mehmet Tosun*** (Dk.69 Enes*), 
Nazmi**, Caner**, Fatih Selimhan**, 
Mehmet Tayfun Dingil**, Ali**, İsmet** 
(Dk.81 Ömer*), Aykut Uluç**, Aykut Çift** 
(Dk.87 Bayram*)
GOLLER: Dk.12 Volkan, Dk.72 Taha Balcı 
(pen) (Hekimoğlu Trabzon), Dk.20-66 
Mehmet Tosun (A. Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk.77 Ali (A. Afyon)

HEKİMOĞLU AFYON'U
GEÇEMEDİ 2-2
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VAKFIKEBİR EĞİTİME HAZIR

akfıkebir Milli Eğitim Müdürlüğü 

Vİlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy Başkanlığında Milli Eğitim 

Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu 
hedefleri ve Zümre Kurullar Yönergesi 
doğrultusunda 2019-2020 Eğitim 
Öğretim yılı okul müdürleri toplantısını 
tamamladı. Toplantıya açılış 
konuşması ile başlayan Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Zorunlu olarak 
yer değiştirme sonucu ilçeden ayrılan 
veya Okul Müdürlüğünden ayrılmak 
zorunda kalan okul müdürlerine 
hizmetleri anısına plaket takdim etti. 

Okul müdürleri de Vakfıkebir'de okul 
müdürleri arasındaki uyumun eğitim 
öğretime yansımalarının olumlu 
olduğunu kaydederek “Bizim için 
beraber çalışmak bir şanstı.” dediler. 
Toplantıda 2019-2020 Eğitim öğretim 
yılının planlaması yapıldı. Önemli gün 
ve haftalar ve ilçede yapılacak 
kutlamaların dağılımı yapıldı. 
Taşımacılık, yemek, öğretmen-öğrenci 
ilişkileri, konularında görüşmeler 
yapıldı. Toplantıya Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ev sahipliği yaptı.

Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürleriyle 
2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk toplantısını yaptı.

TCG KiLiMLi P-1209 

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Sosyal 
Hizmet Merkezi İlçe Müdürü 
Yaşar Saral ve Gaziler ile 
birlikte Karadeniz Uyum 

Harekâtı kapsamında 
ilçemize gelerek halkımızın 
ve öğrencilerin ziyaretine 
açılan Türk Deniz 
Kuvvetlerine ait TCG 
KİLİMLİ (P-1209) Harp 
Gemisi ziyaret etildi. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığınca 

Anadolu'yu çevreleyen üç 
denizde de liman ziyaretleri 
gerçekleştirilerek Halkımıza 
denizciliği, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini ve Deniz 
Kuvvetlerini sevdirip 
tanıtmak amacı ile 
limanlarımıza uğrayıp 

demirleyen savaş 
gemilerimizi ziyarete 
açıyorlar. Ziyaret eden 
vatandaşlara, askerler eşlik 
ediyorlar. Vatandaşlar ile 
öğrenciler, gruplar halinde 
gemileri gezerek 
yetkililerden bilgi alıyorlar.

HARP GEMiSi ZiYARET EDiLDi

154 BİN 300 ÖĞRENCİ
DERS BAŞI YAPTI
Çarşıbaşı İlçesi Gazi İlkokulu'nda 

düzenlenen açılış törenine, Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğu, Trabzon Milletvekili 

Bahar Ayvazoğlu, Çarşıbaşı Kaymakam Vekili 
Mesut Yakuta, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü Anıl Yılmaz, İl Milli Eğitim 
Müdürü Hızır Aktaş, İlçe Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, öğretmenler, okul idarecileri 
ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından, öğrenciler 
tarafından günün anlam ve önemine istinaden 
şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. 
Daha sonra okula yeni başlayan birinci sınıf 
öğrencilerine diğer öğrenciler tarafından 
“Okulumuza Hoş Geldiniz” diyerek çiçekler 
takdim edildi. Buradaki konuşmasında Vali 
Ustaoğlu, yeni eğitim öğretim yılının tüm 

öğrenci, öğretmen ve velililere hayırlı olmasını 
dileyerek; “Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına ve 
öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim 
öğretim dönemine daha ulaşmanın sevinç ve 
heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Çocukları-
mızı ve gençlerimizi bilim ve teknolojinin ge-
rektirdiği şartlar yanında; yüreği insan sevgisi 
ile dolu; Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan birer 
birey olarak yetiştirmek en büyük arzumuzdur. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrenci, 
öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak 
sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim -
öğretim yılının da verimli ve başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi. Daha sonra Vali Ustaoğlu, 
derse girerek öğrencilerle sohbet etti.
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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

 “HEM” KOLLARI SIVADIGIT-GIT CHICKEN- HORON KÖFTE HİZMETE AÇILDI

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

VAKFIKEBİR EĞİTİME HAZIR

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de > Vedat FURUNCU 7'de

> Sadık AYDIN 5'de> Abdulkadir AYNACİ 4'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87
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Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI

TCG KiLiMLi P-1209
HARP GEMiSi ZiYARET EDiLDi

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş 
Caddesinde GIT-GIT CHICKEN-HORON KÖFTE 
salonu coşkulu bir kalabalığın katılımı ile açıldı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Liselerden 
mezun olan gençleri üniversite sınavına hazırlamak 
için 4 yıldır olduğu gibi bu yılda çalışmalarına başladı.

Vakfıkebir İlçe Limanına demirleyen TCG Kilimli P-1209 Harp 
Gemisi vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açılarak tanıtıldı. 

Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürleriyle 
2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk toplantısını yaptı.

iBRAHiM YATTARA VAKFIKEBiR'DE
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahim Yattara, Vakfıkebir'e 
gelerek Büyükliman Postası Gazetesi ve Matbaası, Cemsan, Kebirsüt, 
İslamoğlu ve Kadife Sofrayı ziyaret ederek güzel bir gün geçirdi.

154 BİN 300 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI
2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun Ders Zilini Çalmasıyla Başladı.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Sadık AYDIN 7'de


