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> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de > Sadık AYDIN 2'de

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan 
edilmiş olup yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla 
konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla 
Vakfıkebir'de "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği düzenlendi.
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Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda, 
hayvancılıkta nakil işlemleri, aşılamalar ve cezalar hakkında 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Vakfıkebir Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü Remziye Kuleyin'in sunumuyla gerçekleştirildi.
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

aktiyle bir padişah, kendisine bir Vyardımcı bir Vezir bulmaya karar 

verdi ve böyle kocaman bir kapı yaptırdı. 

Yaptırdığı kapının ortasına onlarca kilit 

yaptırdı. Kimi kilit, kimi halka kilit vesaire 

derken baştan, aşağı  her yer kilit doldu ve 

sonra vezir adaylarını bir, bir buyur etti. İlk 

giren adama dedi ki  sen dedi, benim 

vezirim olmak istiyorsun değil mi? oda 

evet dedi. eğer benim Vezirim olmak 

istiyorsan şu kapıyı anahtar kullanmadan, 

levye kullanmadan hiç bir alet, edevat 

kullanmadan açmanı istiyorum dedi. Vezir 

adayı döndü kapıya baktı dedi ki efendi bu 

mümkün değil! kaldı ki anahtar bile olsa 

bu kapıyı açmak saatler sürer. Padişah 

dedi ki peki sen çık öteki gelsin dedi. Öteki 

geldi padişah ona da aynısını söyledi. 

Oda dedi ki efendim anahtar bile olsa 

tamam,tamam dedi çık öteki gel öteki gel 

derken hepsi gelmiş en son vezir adayı 

girmiş içeriye padişah demiş ki sen vezir 

olmak istiyor musun? Evet dedi,peki dedi 

eğer vezir olmak istiyorsan şu kapıyı 

anahtarsız, levyesiz hiç bir alet, edevat 

kullanmadan açmanı istiyorum. Adam 

şöyle bakmış kapıya bakmış, bakmış, 

bakmış durmuş biraz dönmüş ve demiş ki 

padişaha devletli sultanım aslında aklım 

derki bu kapı böyle açmaya açılmaz lakin 

bize itmek düşer demiş. Elini şöyle kapıya 

uzatıp hafif dokununca böyle ittiğinde 

kapının açılıverdiğini aslında bu kilitlerin 

hiçbirinin kapalı olmadığını görmüş. Bütün 

kilitler açık ve adam Vezir olmuş. 

Kıssadan hisse, Cenabı hakkın rızası 

nerede saklı bilmiyoruz belki bir vakit 

namazda saklı belki bir  yetimin başını, 

okşayacağı şefkate,belki bir kediye bir kap 

su vereceksin o merhametle belki 

yanından geçen hiç tanımadığın birine 

Selamün aleyküm demende o da 

mukabeleyle o da aleyküm selam bunun 

için Allahın rızası nerde hangi kapıda saklı 

bilemiyoruz.Bize kullara kapıyı itmek 

düşer yani inancımızın gereğini yapmak 

düşer.

Buğday Satıcısı

Adamın biri satmak için pazara buğday 

götürmüş. Akşam olmuş, pazar 

toplanmaya başlamış. Herkes malını satıp 

savmış. Bu adamın malına müşteri 

çıkmamış. Çıkan da pazarlıkta uyuş-

mamış. Adam koca çuvalı geri getirmenin 

sıkıntısıyla düşünürken meşayıhten birinin 

yolu pazara uğramış:

O zat sormuş:

“-Ne o evladı' Malını satamadın mı? Bak 

pazar toplanıyor.” Adamcağız boynu 

bükük:

“-Müşteri çıkmadı, Efendi Hazretleri!.” 

demiş.

Şeyh efendi yerden avuç avuç kum alıp 

buğdaya karıştırmaa başlamış ve:

“-Şimdi çıkar evlad!” demiş.

Adam şeyhin bu hareketine itiraza yel-

tenecekmiş ki; hemen yanı başında 

beliren müşteri mala talib olmuş. 

Tebessümle oradan ayrılmak üzere olan 

şeyhin eteğine yapışıp:

“-Bu ne haldir Efendi Hazretleri!”. diyen 

buğdaycıya şeyh şu cevabı vermiş:

“-Sus! Para, layık olduğu mala gider.”

İL EMNİYET MÜDÜRÜNE HAYIRLI OLSUN DEDİLER
iyaret sırasında konuşan Vakfıkebir 

ZBelediye Başkanı Muhammet Balta, 
“Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü 

görevine atanan Metin Alper Müdürümüzü 
ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun 
dileklerimizi ilettik. Trabzon'umuzda çok 
başarılı hizmetler gerçekleştireceğine 
inanıyoruz. Yeni görevi hayırlı olsun” dedi.  
Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun,  İş Adamı Hüseyin İskenderoğlu ve 
emekli emniyet mensubu Adil Balta 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek kendilerine teşekkür etti. 

V
akfıkebir İlçesinde 2017 
yılında hizmete başlayan ve 
ilçe merkezinde bulunan 

diğer iki aile sağlığı Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi ve Cumhuriyet Aile 
Sağlığı Merkezlerinin yükünü 
hafifletmek amacı ile sessiz sedasız 
açılan Vakfıkebir Aile Sağlığı 
Merkezi, yine hiç kimsenin haberi 
olamadan sessiz sedasız bir şekilde 
kapatıldı. İlçede alternatif bir aile 
hekimliği açılması Vakfıkebirli vatan-
daşlar tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştı.  Ancak üçüncü Aile 
Sağlığı Merkezi olarak düşünülerek 
açılan ASM, açıldığı günden bu 
yana yanlış bölgeye açıldığı ifade 
edilerek sürekli tartışma konusu 
olmuştu. Vakfıkebirli vatandaşlar,  
Vakfıkebir Aile Sağlığı Merkezi adı 
ile açılan sağlık kuruluşunun başka 
bir bölgeye açılması halinde daha 
çok kişiye hizmet vereceğini ve 
daha verimli bir hale geleceği dile 
getirmesine rağmen İl Sağlık 
Müdürlüğü bu uyarıları dikkate 
almamıştı. Vakfıkebir Aile Sağlığı 
Merkezi'nin yanlış bölgeye açıldı-

ğına yönelik tartışmalar, Büyükliman 
Aile Sağlığı Merkezi ile olan mesa-
fesinin 50 metre civarında olması 
dolayısıyla başlamıştı.  Yapılan bu 
yanlış tercih ile birlikte bugün geli-

nennoktada Vakfıkebir Aile Sağlığı 
Merkezi'nin yeterli hasta sayısına 
ulaşılamadığı için kapısına kilit vu-
ruldu.  Vakfıkebir Aile Sağlığı Mer-
kezinde görev yapan iki doktordan 

biri Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 
Sınavı diye bilinen (TUS) sınavına 
hazırlanmak için istifa etti. Diğer 
Doktor ise tayin edilerek başka bir 
aile hekimliğine gönderdi. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun,  İş 
Adamı Hüseyin İskenderoğlu ve emekli emniyet mensubu Adil Balta ile birlikte yeni görevine 
başlayan Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

V
akfıkebir Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü İlçe Muhtarlarına 
2019 yılı sonbahar şap aşısı 

ve sığırların noduler ekzantem (Isd) 
aşısı programı ile ilgili bilgilendirme 
ve istişare toplantısı yapıldı. Hayvan 
aşılama, küpeleme, nakil işlemleri 
ve güncelleme çalışmalarının 
öneminin anlatıldığı toplantıda, 
Hayvanlarda görülen hastalıklar ve 
aşıları hakkında bilgi veren İlçe 
Müdürü Remziye Kuleyin şunları 
söyledi.  Son aylarda çıvar ilçelerde 

rastlanılan hayvan hastalıklarının 
ilçemizde ve bölgemizde 
görülmediğinin altını çizen Müdür 
Kuleyin, Eğer hiçbir önlem 
almazsak bu tür hastalıkların 
görülmeyeceği anlamına gelmez. 
Bu yüzden aşılama çok önemli ve 
hassas bir konudur. Hayvan 
Hastalıkları dışarıdan alınan 
hayvanlardan, koyunlardan, 
keçilerden ve ahırınıza yapancı 
birinin gelip girmesi yolu ile de 
bulaştığını unutmayınız. Bütün 

mahalle muhtarlarımızın hayvan 
hastalıkları konusuna önem gös-
tererek bir an önce mahallelerindeki 
hayvanların aşılarının tamamlan-
ması için bizlerle birlikte hareket 
etmelerini önemle istiyoruz. Çiçek 
ve Şap hastalıkları için aynı anda iki 
ayrı ilaçlama yapıyoruz. Hayvanla-
rının aşısını yaptırmayanlara para 
cezası uygulanacağı bakanlığımız 
tarafından duyurulmuştur dedi. 
Ayrıca Küpeleme, destekleme ve 

diğer konularda da muhtarlara 
bilgiler aktarıldı. Toplantı sonucunda 
belirlenen takvime göre büyükbaş 
hayvanlara aşılama yapılması 
kararı alındı.  Toplantıya Vakfıkebir 
Tarım ve Orman İlçe Müdürü 
Remziye Kuleyin'in yanı sıra ilçe 
tarım müdürlüğünde görevli 
veteriner hekimler Rasim Erkan, 
Emre Memili,  Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir ve mahalle 
muhtarları katıldı. 

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ

AŞILAMA ÇOK ÖNEMLİ VE
HASSAS BİR KONUDUR

KİLİTLİ KAPILAR
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Yaya önceliğinin yaşam 
önceliğiyle eş değer 

olduğunu bir kez daha 
vurgulamak için Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Amirliği binası 
karşısındaki yaya geçidinde 
düzenlenen etkinliğe Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Emniyet Müdürü 
Fahrettin Sadullahoğlu, İlçe 
Jandarma Komutanı Safa 
Akgün, daire amirleri, okul 
müdürleri ve öğrenciler 
katılarak "Yaya Güvenliğinin 
Nöbetçisiyiz" sloganıyla 
yürüyüş yaptılar. 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 
74. maddesinde 26 Ekim 2018 
tarihinde değişiklik yapılarak 
2019 yılı  "Yaya Öncelikli Trafik 
Yılı" ilan edilmiş ve bu 
doğrultuda çeşitli etkinlikler 
düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin 
devamı niteliğinde olan ve bu 
defa yaya güvenliğini sağlamak 

üzere "Devletin tüm 
unsurlarıyla konunun takipçisi 
ve nöbette olduğunu 

göstermek" amacıyla başta 
okullarımız olmak üzere bütün 
kamu kurum ve kuruluşları ile 

birlikte yaya geçidinde "Yaya 
Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" 
sloganıyla "Yaya Geçidi 

Nöbetindeyiz" farkındalık 
etkinliği düzenlendi. 
YAYA GÜVENLİĞİ 
NÖBETÇİLERİ
Vakfıkebir İlçesi Gülbahar 
Hatun Caddesi İlçe Emniyet 
Amirliği binası karşısındaki kar-
şısında yapılan uygulamada, 
öğrenciler tarafından jandarma 
ile trafik polisleri ve öğretmenler 
eşliğinde sürücülere broşür 
dağıtıldı. Etkinlikte trafik kural-
ları ve yaya önceliği konusunda 
da sürücülere uyarılarda bulun-
du. Yayalarda ve sürücülerde 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
"öncelik hayatın, öncelik 
yayanın", "öncelik yayanın", 
"hak ver öncelik ver", "sen dur 
yaşam durmasın", "yaya 
güvenliğinin nöbetçisiyiz" 
pankartı açan öğrenciler ile 
katılımcılar aralıklarla yaya 
yolunu kullandı. Öğrenciler ile 
birlikte yaya yolunu kullanarak 
sürücülere broşür dağıtan 

yetkililer Türkiye genelinde eş 
zamanlı olarak, "Yaya 
Güvenliğinin Nöbetindeyiz" 
sloganıyla farkındalık etkinliği 
gerçekleştirildiğini söyledi. Aynı 
zamanda trafik kuralları 
konusunda sürücülere 
uyarılarda bulunan yetkililer  
"Burada jandarma ve polis 
ekiplerimiz tarafından 
öğrencilerimiz ile birlikte 
sürücülere broşür dağıttık ve 
trafik konusunda uyarılarda 
bulunuldu. Bakanlığımız 
öncülüğünde ülke genelinde 
yaya önceliği ve trafik kuralları 
uygulamaları başladığından bu 
yana ilçemizdeki trafik 
kazalarında ciddi oranda düşüş 
görüldü. Yaya güvenliği 
konusunda sürücülerimize çok 
görev düşüyor. Trafikte dikkatli 
olmalarını, yaya önceliğine 
önem vermelerini ve trafik 
kurallarını ihmal etmemelerini 
istiyoruz" şeklinde konuştular.

YAYA GÜVENLİĞİNİN NÖBETÇİSİYİZ

"Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği düzenlendi.

"Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası" dolayısıyla 
gerçekleştirilen ziyarette, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'a çiçek 
takdiminde bulunan ziyaretçiler 
Müftü Köksal'ın ve şahsında 
müftülük personeli ve din 
görevlilerinin 'Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası'nı kutladılar. 
Her yıl 1-7 Ekim tarihleri 
arasında kutlanan "Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası"nın son 
gününde yapılan ziyarette 
misafirleriyle bir süre sohbet 
eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 

Müdür Hayrettin Deniz ve 
okulun meslek dersleri 
öğretmenlerine teşekkür etti, 
sağlık-afiyet temennisinde 
bulundu.
MÜFTÜ HÜSEYİN KÖKSAL: 
"CAMİ İÇİ DİN HİZMETLE-
RİNİN YANINDA CAMİ DIŞI 
DİN HİZMETİ SORUMLU-
LUĞUMUZ DA VAR"
Din hizmetleri ile eğitim öğretim 
hizmetleri ekseninde düşünce, 
görüş ve önerilerin paylaşıldığı 
sohbette, İmam hatip 
liselerinden ve toplumu din 
konusunda aydınlatma görevini 
yürüten din görevlilerinden 

toplumun beklentisinin yüksek 
olduğunu belirten İlçe Müftüsü 
Köksal, kendilerinin bunun 
farkında olduklarını, bu beklen-
tileri karşılamak yönünde her 
zaman imam hatip liseleriyle 
işbirliği ve uyum içerisinde 
çalışmaya devam edeceklerini 
söyledi. Günümüzde din hiz-
meti sunmanın bir gereği olarak 
cami içi din hizmetinin yanında 
cami dışı din hizmetlerinin de 
önem arzettiğini belirten İlçe 
Müftüsü Köksal, sosyal hayatın 
vazgeçilmez bir unsuru olan 
dinin insanın olduğu her yerde 
ve ortamda anlatılması için 
müftülük olarak ziyaretlerden 
toplu etkinliklere, cenazelere 
iştirak etmekten köy 
ziyaretlerine kadar çeşitli 
hizmet alanlarında 
insanlarımızla bir araya geliyor, 
hal ve hatırlarını soruyoruz, 
acılarını paylaşıyor, 
sevinçlerine ortak oluyoruz. 
Çünkü bizim, cami içi din 
hizmetlerinin yanında cami dışı 
din hizmeti sorumluluğumuz da 

var." dedi. Müftü Köksal, 
ziyaretçi grubun şahsında tüm 
idareci, öğretmen ve 
öğrencilere selam ve 
muhabbetlerini de ileterek yeni 
eğitim-öğretim yılında başarı ve 
muvaffâkıyetler diledi.
MÜDÜR HAYRETİN DENİZ: 
"ÖĞRETMENLİK KALBE 
DOKUNABİLMEKTİR, BİZ 
BUNU YAPIYORUZ"
Dinin, insan ve toplum için 
vazgeçilmez bir değer 
olduğunu, imam hatip liselerinin 
de sosyal ve fenni ilimlerin 
yanında dini eğitim veren 
kurumların başında geldiğini 
ifade eden Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Hayrettin Deniz 
de; "İmam hatip liseleri bu 
memleketin harcıdır. Diyanet 
camiamızın, insanları dini 
konularda aydınlatma, 

bilgilendirme ve bilinçlendirme 
gibi ihmale gelmeyecek çok 
önemli görevleri var. Bu 
camiada görev alan insanlar; 
özellikle müftüler, vaizler, 
Kur'an kursu öğreticileri ve din 
görevlilerimiz imam hatip 
liselerinden ve ilahiyat 
fakültelerinden geçerek bu 
göreve geliyorlar. Dolayısıyla, 
toplumun dini ihtiyaçlarının ve 
beklentilerinin, insanların dini 
duygularının istismar 
edilmeden karşılanması ciddi 
önem arzediyor. Bu alanda 
oluşacak boşluğu art niyetli 
insanlar ve gruplar bir şekilde 
doldurabiliyor, insanların 
akıllarını kiralayıp iradelerini 
teslim alabiliyorlar. 15 
Temmuz'da bunu gördük. 
Dolayısıyla bizim ve Diyanet 
kurumumuzun insanları sahih 

dini bilgi ile buluşturma görev 
ve sorumluluğumuz var, 
insanların da akıllarını kiraya 
vermeden sahih dini bilgiyi 
kaynağından ve ehlinden 
öğrenme sorumluluğu var. Bu 
düşünce ve sorumluluk 
anlayışıyla eğitim öğretim 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 
Öğretmenlik kalbe 
dokunabilmektir, biz bunu 
yapıyoruz, onların kalbine-
gönlüne dokunuyoruz. Onları 
seviyoruz ve her birini vatana 
millete, tomluma ve insanlığa 
hayırlı nesiller olarak yetiştir-
mek istiyoruz. İlçe müftülüğü-
müzle de her zaman işbirliği 
halinde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Sizleri her zaman 
yanımızda görmekten onur 
duyacağımızı da ifade etmek 
isterim." sözlerine yer verdi.

İMAM HATİP LİSESİNDEN
MÜFTÜLÜĞE ZİYARET

B
aşkan Refik Kurukız yaptığı 
konuşmada şunları söyledi;  “Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkanımız 
Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık 

durumu hakkından olumsuz 
beyanlarda bulunan FETÖ firarisi 
alçağın attığı tweet'i beğenen 
ABD Büyükelçiliğini kınıyorum. 

Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Devlet 
Bahçeli 'siz ve MHP'siz bir Türkiye hayal 
edenler, hayal kırıklığına uğrayacaklardır” 
dedi.  Başkan Kurukız, “Engelli vatandaşla-
rımızın topluma kazandırılması için bir kültür 
merkezi yapılması talebi MHP İl Teşkilatımızın 
yaptığı ziyaretler sırasında ortaya çıkmıştı. Bu 

önemli talebi dile getiren MHP İl Teşkilatımıza 
teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımızdan ve ekibinden bu konunun 
incelenerek yerine getirilmesini arz ediyorum. 
Ayrıca İstanbul'daki Trabzon Tanıtım 
Günleri'nde yapılan mükemmel organizasyon 
için Trabzon Dernekler Federasyonuna ve 
emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi. 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KINADI 

FETÖ firarisi alçağın attığı
tweet'i beğenen ABD 

Büyükelçiliğini kınıyorum
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Osman KOYUNCU

   Bir manaya göre, Kitabi Mübin Kuranı  Kerimdir ki yaş ve kuru her şey içinde 

vardır, denizler mürekkep, ağaçlar kalem 

olsa, yine onun manalarını bitiremezler. 

Bundan dolayı Kuranı Kerim'in içinde, 

bütün ilimlerin asılları özet olarak, icmali 

bir tarzda bulunmaktadır. Tıp ilmi, şafi 

ilminin tecellisine mazhar olduğu gibi, 

matematikte Mukaddir ismine mazhardır 

vs. Kuran'ın içinde, çok sayıda ilim ve 

keşiflerin çekirdekleri vardır. Bu durumu 

her insan, her zaman göremez, bazıların 

görülmesi zamana bağlıdır, zamanın 

geçmesi ve ilmin ilerlemesi ile 

olgunlaştıktan sonra görülür.

   Allah'ı tanıtan üç büyük delil var, bir  Kuran, diğeri kâinat kitabı, bir diğeri de 

H.Z. Muhammed'dir.  Ayet, delil demektir, 

Kuran'ın ayetleri de Allah'ın delilleridir, 

kâinat kitabında yazılan canlılarda hatta 

her şey. Bu kitapların hepsini Allah 

yazdığına göre, insanlar, örnek aldığı bir 

canlıdan faydalanılarak yaptığı 

teknolojik yeniliğin kaynağı da ilahidir, 

peygamberlerin mucizelerinden 

faydalanılarak yaptığı teknolojilerin 

kaynağı da ilahidir. 

   Her bir peygamber, bir veya birkaç  ilmin, mucizeleriyle nihayet hududunu 

çizmiştir. İnsanlar bu mucizeleri ilmen 

taklitlerini yaparak, teknolojiye 

uygularlar. Kıyamete yakın zamanda, 

teknolojiler mucizelere yanaşacak fakat 

yetişemeyecektir.İlk denizaltının icadı 

H.Z. Yunus ibni Metta eli ile insanlığa 

hediye edilmiştir. Demek ki balıklar gibi, 

insanlarında suların altında yaşaması 

mümkündür, yeter ki insanlık yaratılış 

maksadını unutmadan bu mucizeler ile 

fen ilimlerini barıştırsın.

 Metta zaman demektir, Yunus da  insanlık manasına gelir. Kuran, H.Z. 

Yunus A.S peygamberliği ile insanlığa 

manevi yönden önder olduğu gibi, 

mucizeleri ile ilmi yönünden de öncülük 

ederek, ilk denizaltının nasıl yapılacağını 

göstermiştir. Demek ki fen ilimlerinde 

yapılan keşif ve yenilikler, ya Kuran veya 

diğer kutsal kitapların bildirdiği 

ilhamlardır veya peygamberlerin 

mucizelerinin küçük birer taklitleridirler. 

  Yunus A.S. Ninova'ya peygamber olarak  geldi.  Ninova gelişmiş şehir manasında 

gelir. H.Z. Yunus'u (as)balık yuttuğu 

zaman, sebepleri yaratan Allah'tan başka 

ilah olmadığını anladığı için, doğrudan 

doğruya Allah'a yöneldi ve ona yalvardı. 

Allah'ta balığın karnını bir denizaltı gibi 

yapıp, onu sahili selamete çıkarttı. Bu 

ayet sizde kulluk vazifenizi unutmamak 

şartı ile Allah'ın kanunlarına uyarsanız, 

sizde gelişmiş şehirleri oluşturup, sizlerde 

denizin altından giden modern araçlar 

yapabilirsiniz der.  

  H.Z. Yunus ( A.S.) Balığın karnında  Allah'a yalvardığı zaman, ay gece 

karanlığında bir lamba gibi oldu. Denizin 

dalgaları durdu, yunus balığı da bir 

denizaltı gemisi hükmüne geçti. Yunus 

da(as) güvenli bir şekilde kurtuluşa erdi. 

FEN İLİMLERİ VE MÜCİZELER

Vakfıkebir İlçesi Ortaköy 
Mahallesinden Hacı Hafız Ali 

Kızkaban'ın Cenazesi öğle namazına 
müteakiben Vakfıkebir Merkez Yeni Camiinde 
kılınarak Ortaköy Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet 

Balta ile birlikte mahşeri bir kalabalık katıldı. 
Ali Hoca, Mucibi-rahman ve Feyzullah 
Kızkaban, Ayşe Alarçin, Emine Balta ve 
Hatice Şimşek'in babasıydı. Merhum Hacı 
Hafız Ali Hocamıza Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İİmamoğlu'nu makamında ziyaret eden Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun yaptığı açıklamada, 

“Bizleri oldukça sıcak karşılayan ve yakından ilgilenen 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.
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RAMİS UZUN 
İMAMOĞLU'NU 
ZİYARET ETTİ

P
roje çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından 50 yataklı 

devlet hastanesi için ihale 
gerçekleştirildi. Yeni devlet 
hastanesiyle birlikte Tonya 
ilçesinde yatak kapasitesi 
artacak. 50 yataklı planlanan 
hastanede, kapasite 58 yatağa 
kadar çıkabilecek. İlçede 
yaşayanların il merkezine 
gitmeden sağlık sorunlarına 
çözüm olmayı hedefleyen yeni 
sağlık yatırımı, sağlıkta verilen 
hizmet kalitesinde çıtayı yukarı 
taşıyacak. Yeni devlet 
hastanesinde, 4'ü tek yataklı, 
26'sı iki yataklı olmak üzere 
toplam 30 nitelikli hasta odası 
olacak. İki blok, 6 kattan 
oluşacak hastanede 7 poliklinik, 

1 ameliyathane, son teknolojiye 
sahip tıbbi cihazlarla donatılmış 
2 görüntüleme odası yer 
alacak. Acil servis 12, diyaliz 
ünitesi 5, yanık ünitesi 2 yatakla 
hizmet verecek.
HASTANE HAYIRLI UĞURLU 
OLSUN
Yeni Tonya Devlet Hastanesi 
için 9 bin 300 metrekarelik bir 
arazinin kamulaştırılıp Sağlık 
Bakanlığı'na tahsis edilmesini, 
ardından yatırım programına 
alınmasını sağlayan ve 
hastanenin yapılmasında büyük 
emeği olan TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu Üyesi AK Parti 
Trabzon Milletvekili Av. Salih 
Cora, “Tonya'mıza sağlık 
alanında büyük bir hizmet 
yapıyoruz. İlçemiz modern bir 

hastaneye kısa sürede 
kavuşacak. Hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyoruz. Tonya'ya 
hizmet yakışır. Yapacak çok 
işimiz, projelerimiz var. 
Hemşehrilerimiz hizmetin en 
iyisine layıktır. Yapılan 
hizmetler yeterli mi derseniz; 
Daha çok hizmet yapmak 
istiyoruz. Allah bize güç kuvvet 
verdiği sürece hizmetlerimiz 
devam edecek” dedi.
BAKANLARIMIZA ÇOK 
TEŞEKKÜR EDERİZ
Hastanenin yapılmasında 
emeği geçenlere teşekkür 
eden Milletvekili Cora, 
“Hastanemizin planlamaya 
alınmasını sağlayan önceki 
dönem sağlık bakanlarımız 
Sayın Recep Akdağ Bey'e ve 
yatırım programına alınıp 
projesinin ihale edilmesini 
sağlayan bir önceki Sayın 
Ahmet Demircan Bey'e, yapım 
ihalesinin gerçekleştirilmesini 
sağlayan şimdiki Sağlık 
Bakanımız Sayın Fahrettin 
Koca Bey'e, bize bu konuda 
büyük destek veren İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu Bey'e çok teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı.

TONYA DEVLET HASTANESi iÇiN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trabzon'un Tonya ilçesinde 
planladığı sağlık yatırımını 
hayata geçirmek üzere 
çalışmalarına hız verdi.  

ALİ HOCA HAKKA YÜRÜDÜ
Vakfıkebir'in yetiştirdiği önemli din adamlarından,  Ortaköy Mahallesinden Hacı 
Hafız Ali Kızkaban geçirdiği rahatsızlık sonucunda Hakkın rahmetine kavuştu. 
        

Vakfıkebir İlçesinin eski esnaflarından 
merhum Ali Karabulut'un eşi Güner 

Karabulut (76), yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği 
rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Merhume 
Güner Karabulut'un cenazesi 
08 Ekim 2019 Salı günü ikindi 
namazına müteakip 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Yıldız 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığına defnedildi. 
Vakfıkebir TİSKİ Müdürü 
İshak Karabulut, Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi 
Personellerinden Mehmet 
Karabulut, ilçe esnaflarından 

Tuncay Karabulut ve Orhan Karabulut ile 
birlikte 6 çocuk annesi olan Merhume 
teyzemize Allah'tan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

GÜNER TEYZEYİ EBEDİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Yıldız Köyü mahallesinde ilçenin eski esnaflarından 
merhum Ali Karabulut'un eşi Güner Karabulut (76) vefat etti.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

HABER

iMAM HATiP ORTAOKULUNDAN 
ANLAMLI ZiYARET

Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu Spor 
salonunda yapılan Okul Aile Birliği 

kongresi saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başladı. Divan Kurulunun 
oluşturulmasının ardından yapılan aile birliği 
yönetim kurulu seçimlerinde yönetim kurulu 
asil üyeliklerine; Yusuf Sağlam, Serdar 
Eyüboğlu, İsmail Çalış ve Sevim Bahar 
Hindistan, yedek üyeliklere; Abdulkadir 
Şafak, Selvi Birincioğlu, Neşat Fil ve 

Abdullah Sağlam, denetleme kurulu asil 
üyeliğine; Tuncay Hacıfettahoğlu ve 
denetleme kurulu yedek üyeliğe Mucahit 
Topaloğlu seçildiler. Daha sonra yönetim 
kurulunun kendi aralarında yaptığı toplantıda 
Vakfıkebir Atatürk Orta Okulu Okul Aile Birliği 
Başkanlığına yeniden Yusuf Sağlam seçildi. 
“DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”
Kongrede konuşan Vakfıkebir Atatürk Orta 
Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf 
Sağlam; Okul Aile Birliğinin görevi aile ile 
okul arasındaki ilişkileri güçlendirmek, temiz, 
bakımlı ve güvenli bir ortamda 
öğrencilerimizin eğitim almaları için okul 
yönetimiyle ortaklaşa önlemler almaktır. İki 
dönemdir sizlerin desteğiyle okul aile birliği 
yönetimindeki arkadaşlarımla birlikte 
çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim 
alabilmeleri için üzerimize düşen görevleri 
eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Okulumuzun 
bahçe duvarı ihtiyaca cevap veremez 
duruma gelmişti. Yapmış olduğumuz 
girişimlerle yeni bir bahçe duvarının 
yapılmasına vesile olduk.  Artık çocuklarımız 
güvenle okulumuzun bahçesini 
kullanabilmektedir. Okulumuzda yapılan 
sosyal ve kültürel faaliyetlere her zaman 
destek verdik.  Bildiğiniz gibi devletimizin 

sunduğu imkanların haricinde yıl içerisinde 
okulumuzun başka ihtiyaçları da oluşuyor. 
Temizlik malzemelerinin sağlanması, 
kaloriferi yakacak personelin temin edilmesi 
gibi önemli ihtiyaçların karşılanmasına 
sağladık.  Bu ihtiyaçların giderilebilmesi için 
sizlerin de desteğine başvurduk. Destek 
veren velilerimize teşekkür ediyoruz. Değerli 
velilerimiz; okulumuza yaptığınız ve 
yapacağınız katkılar çocuklarımızın daha iyi 

şartlarda eğitim-öğretim alabilmeleri 
içindir. Bu nedenle daha duyarlı 
davranılmasını rica ediyorum. Son olarak 
okulumuzun eksikliklerinin giderilebilmesi için 
büyük destek vererek bizleri hiçbir zaman 
yalnız bırakmayan Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'ya,  
çocuklarımızın en iyi eğitim - öğretimi 
alabilmeleri için emek veren Okul 
Müdürümüze, Müdür Yardımcımıza ve 
öğretmenlerimize, okul aile birliğinde birlikte 
çalıştığım arkadaşlarıma ve toplantımıza 
iştirak eden sizlere teşekkür ediyor, 2019-
2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
“KAPIMIZ HER ZAMAN SİZLERE 
AÇIKTIR”
Daha sonra sözalan Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Çetin Zaim, başarı için 
hep birlikte el ele vererek çok çalışacaklarını 
ifade ederek, “Yörenin en önemli ve başarılı 
eğitim kurumlarından birisinde görev 
yapıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. 
Okulumuzda çok değerli öğretmen 
arkadaşlarımız görev yapıyor. Amacımız 
başarı çıtasını daha da yükseğe çıkartmaktır. 
Bunun için bütün velilerimizden destek 
bekliyoruz. Kapımız her zaman sizlere 
açıktır” şeklinde konuştu. 

iyaretten duyduğu 

Zmemnuniyeti dile 
getiren Vakfıkebir 

Belediye Başkanı 
Muhammet Balta misafir 
Belediye Başkanına 
Osmanlı Bölgeleri'nde 
Vakfıkebir ve Hicranlı 
Yılarında Büyükliman isimli 
kitapları ile kemençe 
maketi hediye etti.Düzce 
Kaynaşlı Belediye Başkanı 
Birol Şahin ise kendisine 
gösterilen yakın ilgi alaka 
dolayısıyla Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya 
teşekkür etti.

C
amiler ve Din Görevlileri 
Haftası" dolayısıyla, 
Vakfıkebir Yalıköy İmam 

Hatip Ortaokulu'ndan bir grup 
öğrenci, öğretmenleriyle birlikte 
ilçe müftülüğünü ziyaret ettiler. 
Vakfıkebir Yalıköy İmam Hatip 
Ortaokulu Müdürü Hasan Boz, 
Öğretmen Bahtiyar Aydın, 
okulun kurucularından ve 
Vakfıkebir Belediyesi Meclis 
Üyesi Şerafettin Furuncu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Ali Bayram 
Tanrıverdi beraberlerinde bir 
grup öğrenci ile birlikte İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ı 
makamında ziyaret ettiler. 01-
07 Ekim tarihleri arasında 
kutlanan "Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası" dolayısıyla 
gerçekleştirilen ziyarette, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'a, 
öğrencilerden Ömer Faruk Şerif 

ziyaretçi grubu adına çiçek 
takdiminde bulundu ve Müftü 
Köksal'ın ve şahsında müftülük 
personeli ve din görevlilerinin 
'Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası'nı kutladılar. 
Misafirlerine ikramda bulunan 
ve kendileriyle bir süre sohbet 
eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, bu anlamlı ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek kendilerine teşekkür etti, 
sağlık-afiyet temennisinde 
bulundu. İlçe Müftüsü Köksal 
ayrıca ziyaretçi grubun 
şahsında tüm idareci, öğretmen 
ve öğrencilere selam ve 
muhabbetlerini de ileterek yeni 
eğitim-öğretim yılında başarı ve 
muvaffâkıyetler diledi.

YUSUF SAĞLAM
 YENiDEN BAŞKAN

Tuncay Hacıfettahoğlu
Den.Kur.Başkanı

Çetin Zaimoğlu
Müdür

Yusuf Sağlam
Başkan

VAKFIKEBiR - KAYNAŞLI 
KARDEŞİLİĞİ 

Maçkalı Hemşehrimiz, Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.

Vakfıkebir İlçesi Yalıköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan "Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası" dolayısıyla Vakfıkebir ilçe müftülüğüne anlamlı ziyaret.

GENÇLiK MERKEZiNDEN
KÖY OKULU ZİYARETİ
Gençlik merkezinden köy okuluna ziyaret. Vakfıkebir Gençlik Merkezi, Fevziye İlk ve 
Ortaokulunu ziyaret ederek gençlerle gün boyu dolu dolu eğlenceli bir gün geçirdiler.

V
akfıkebir Gençlik Merkezi 
Gençlik Liderleri ve 
gönüllü gençler Fevziye 

ilk ve ortaokulunu ziyaret ettiler. 
Okulun öğrencileri ile çeşitli 
etkinlikler düzenleyerek 
eğlenceli vakit geçirdiler. Aynı 
zamanda ÖSYM'nin yapmış 
olduğu sınavlarda kullanılan 
kurşun kalemleri toplayarak 
minik kardeşlerimize hediye 
ettiler. “Merkezim her yerde” 
projesi ve gençlerin iyilik ağacı 
projesi kapsamında gençleri-
mizle matrak, badminton, man-
gala, dart, satranç gibi etkinlik-
ler düzenlediler. Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi, Fevziye İlk ve 
Ortaokulunu ziyaret ederek 
gençlerle gün boyu dolu dolu 
eğlenceli bir gün geçirdiler. 
Gençlik Merkezi Gençlik Lider-
lerinin katıldığı ziyaret, sınıflar-
da Gençlik Merkezinin tanıtı-
mıyla başlayıp, Gençlik Merke-
zinin öğrencilere çeşitli hedi-
yeler takdim etmesiyle devam 
etti. Akabinde okul bahçesinde 
Gençlik Merkezi personeli, öğ-
renciler ile birlikte çeşitli oyun-
lar, eğlence aktivitelerle ziyarete 
devam edilerek, gençlerle gün 
boyu dolu dolu eğlenceli bir gün 
geçirdiler. Ziyaretten dolayı 

memnuniyetini dile getiren 
Gençlik Merkezi Müdür vekili 
Yunus Ali Civil, Okulu Müdürü, 
Müdür yardımcısı ve Okul 
öğretmenlerine misafirperver-
liklerinden dolayı teşekkür eder-
ken, bu tür projelerin Gençlerin 
duyarlılık kazanmaları, bilinç-
lenmeleri ve İllerimizde, ilçeleri-
mizde, köylerimizde yaşayan 
Gençlerimizin birbirleriyle 
tanışmaları ve kaynaşmaları 
açısından önemine vurgu yapıp 
son olarak gençlik merkezi 
personeline ve gönüllü gençlere 
teşekkürlerini iletti.

Gün boyu dolu dolu eğlenceli bir gün geçirdiler.
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GAMZE İLE GÖKSEL'İN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi 

Büyükliman Mahallesi 
sakinlerinden ilçenin sevilen, 
sayılan renkli simalarından 
şoför esnafı olan Ayhan 
Özdemir ve Sevil Özdemir'in 
kızı Gamze ile Kocaeli İlinden 
Döne ve Hünkar Başoğul'un 
oğulları Göksel muhteşem bir 
düğün töreni ile bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
genç çiftlerin evlilikle 

noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine 

sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

HEKİMOĞLU TRABZON FK,
İNEGÖLSPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ

İlk maçı yorumladığımız 
zamanla Hekimoğlu 

Trabzon'un daha iyi olacağını 
yazmıştık. Maçlar ilerledikçe 
takımın birbirleriyle olan 
uyumunun daha da arttığını 
gözlemliyoruz. 
İnegölspor karşısında belki 
mükemmel bir futbol ortaya 
koyamadılar ama takım 

bütünlüğü içerisinde maçı 
kazanmak için her şeyi yaptılar. 
Müsabakaya daha iyi başlayan 
taraf olan temsilcimiz Taha 
Balcı'nın kafa golüyle öne 
geçti. İnegölspor golden sonra 
Niyazi Batuhan ile mutlak bir 
gol fırsatından yararlanamadı. 
İlk yarıda bu iki pozisyon 
dışında hatırımızda kalan 

başka bir pozisyon 
yaşanmamasına rağmen 
Hekimoğlu Trabzon'un daha 
üstün olan taraf olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci 
yarıda İnegölspor gol için 
baskıyı artırdı. 70. dakika da 
Gökhan Kurumuş'un kafa 
vuruşanda kalecimiz Gökhan 
Köstereli çok güzel bir kurtarış 

yaparak gole geçit vermedi. Bu 
pozisyonun hemen ardından 
defanstan kaptığı topla tehlikeli 
bir atak geliştiren golcümüz 
Taha Balcı'nın vuruşunu da 
rakip kaleci Şener kurtardı. Her 
iki tarafta yapılan oyuncu 
değişiklikleri müsabakanın 
gidişine çok fazla etki etmedi. 
Hekimoğlu Trabzon maç 

boyunca çok akıllı bir futbol 
oynayarak önemli bir üç puanı 
daha hanesine yazdırmayı 
başardı. Bu maçı bireysel 
performanstan çok takım 
halinde oynayarak kazandılar. 
Çok pozisyonun olmadığı bir 
doksan dakika izledik. Ancak 
seyir zevki ve mücadele 
acısında iyi bir müsabaka 

olduğunu söyleyebiliriz. Taha 
Balcı attığı golün yanı sıra 
oynadığı futbolla da adına ve 
kariyerine yakışan bir maç 
çıkardı. Yine Maksut, Bahadır 
ve kalecimiz Gökhan'ın öne 
çıkan diğer isimler olduğunu 
belirtelim. Karşılaşmanın 
hakemleri de çok iyi bir yönetim 
gösterdiler. 

KUR'AN-I KERiM VE HATM-i ŞERiF OKUNDU,
DUALAR EDiLDi

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri 
arasında kutlanan 

"Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası" dolayısıyla, Vakfıkebir 
İlçe müftülüğünce düzenlenen 
programlar kapsamında; 
Merkez Yavuz Sultan Selim 
Camii'nde sabah namazı bu-
luşması, Merkez Eski Camide 
Kur'an ziyafeti ve Merkez Yeni 

Camide de hatm-i şerif progra-
mı düzenlendi. Merkez Yavuz 
Sultan Selim Camii'ndeki 
sabah namazı buluşması, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
kıldırdığı sabah namazının 
ardından tesbihât, tekbir, salât-
ü selâm, Kur'an-ı Kerim tilâveti 
ve dua ile sona erdi. Namaz-
dan sonra da Diyanet Gençlik 

Çalışmaları Merkezi'nde cema-
ate çorba ikramında bulunuldu. 
Merkez Eski Camide ise 
akşam namazını müteakip 
düzenlenen Kur'an ziyafeti 
programında din görevlilerince 
Kur'an-ı Kerim, ilâhi ve 
kasideler okundu. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın 'Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası' ile ilgili 

yaptığını konuşmasının 
ardından dua ve kılınan yatsı 
namazı ile program sona erdi. 
Merkez Yeni Camide 
düzenlenen son program 
akşam namazının kılınmasıyla 
başladı. Okunan Yasin-i şerifin 
ardından Hafız Hasan Kaan 
Kur'an Kursu'nda hafızlık 
yapan öğrencilerin katılımı, din 

görevlileri ve cemaatten hafız 
ve Kur'an-ı Kerim 
okuyabilenlerin de iştirâkiyle 
hatm-i şerif okundu. Progran, 
yapılan duanın ardından yatsı 
namazının kılınmasıyla sona 
erdi. 'Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası' dolayısıyla düzenlenen 
programlarda; başta 
mukaddesât uğruna canlarını 

fedâ eden aziz şehitlerimiz 
olmak üzere; İslâm'ın bidâye-
tinden bugüne dine, Kur'an'a 
hizmette bulunmuş, ebediyete 
irtihâl eden din adamlarımız ile 
vatana ve millete hayırlı 
hizmetlerde bulunmuş olup 
âhirete irtihâl eden devlet 
adamlarımız ve tüm geçmişleri-
mizin ruhları için dualar edildi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' 
dolayısıyla merkez üç camide, üç ayrı vakitte program düzenlendi.

Tonya Cumhuriyet 
Meydanı'nda gerçekleşen 

etkinliğe, Yüksekokul yönetimi 
başta olmak üzere 
akademik - idari 
personeller ve 3 prog-
ramda öğrenim gören 
öğrenciler katıldı.
Etkinliğin başlangıcında 
Kızılay yetkilileri, bağış 
yapmak isteyen kişileri 
kan bağışı hakkında 
bilgilendirdi. İlgili formu 
dolduran ve kan 
vermeye müsait olan 
kişilerden kan bağışı 
gerçekleşti.Konu ile ilgili 

konuşan Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün, “Kan, 
herkesin her zaman ihtiyacıdır. 

Tonya Meslek Yüksekokulu 
olarak, düzenli kan bağışı 
yapmak ve zor zamanlarda 

ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olabilmek adına 
kan bağışında bulunduk. 
Kan bağışı, bir sosyal 
sorumluluktur, bizler şu-
anda bağış yaparak tanı-
madığımız ihtiyaç sahibi 
hastaların hayatını kur-
tarmış oluyoruz ve bü-
yük mutluluk duyuyoruz. 
Kan bağışında bulunan 
herkese teşekkür ediyo-
rum. Yardımsever olmak 
kanımızda var” dedi.  

TONYA “MYO” ÖRNEK OLDU 
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Hekimoğlu 
Trabzon FK, İnegölspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder**, 
Gökhan Coşar **, Serdar Osman Akarsu **
Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan Köstereli 
**, Miraç Acer **, Maksut ** (Murat Cem 
Akpınar dk. 81 ?), Oğuzhan ** (Ali Aydemir 
dk. 74 *), Samet **, Hakan Yavuz **, Talha 
Yazgan **, Musa Caner ** (Mertcan Çam dk. 
63 *), Bahadır Erol ***, Taha Balcı ***, 
Volkan Altınsoy **

İnegölspor: Şener *, Gökhan Kurumuş **, 
Cengiz **, Ahmet Hakan * (Enes Topal dk. 
74 *), Niyazi * (Muharrem dk. 61 *), Hacı 
Mustafa *, Uğur *, Emre *, Abdullah *, Ali 
Kemal * (Ömer Faruk dk. 46 *), Yasin *
Gol: Taha Balcı (dk. 21) (Hekimoğlu 
Trabzon FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk, Hacı Mustafa 
(İnegölspor), Maksut, Talha Yazgan 
(Hekimoğlu Trabzon FK)

Vakfıkebir'de taraftarı ile bütünleşen Hekimoğlu Trabzon 
bu sezon ilk kez mücadele ettiği 2. Ligde puanları 
toplamaya ve bizlere umut vermeye devam ediyor.

TAKIM OYUNU KAZANDIRDI 
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Yeni teknoloji içeren 
yatırımların 

desteklenmesine yönelik usul 
ve esasları içeren tebliğle kırsal 
alanda ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlamak, tarım ve 
tarım dışı istihdamı geliştirmek, 
kadın ve genç girişimciler 
öncelikli olmak üzere gerçek ve 
tüzel kişilerin yatırımları için 
yapılacak hibe ödemelerine 
ilişkin hususlar belirlendi.
TARIM ve ORMAN BAKAN-
LIĞI KIRSAL KALKINMA YATI-
RIMLARININ DESTEKLEN-
MESİ PROGRAMI
13. ETAP % 50 HİBE DESTEĞİ 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından, kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, 
tarımsal üretim ve tarıma dayalı 
sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin 
desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının 
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda 
alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, yürütülmekte 
olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması ve kırsal toplumda 
belirli bir kapasitenin 
oluşturulması amacıyla Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
uygulamaya konulmuştur. Kırsal 
Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Tarıma Dayalı 

Yatırımların Desteklenmesine 
ilişkin 2016/8541 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamında yürütülecekolan 
13.etap Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Programına 
başvuracak gerçek ve tüzel 
kişilerin ekonomik yatırımlara 
yönelik olarakbu rehberde 
belirtilen usul veesaslar 
doğrultusunda hazırlayacakları 
hibe başvurularının il ve 
Bakanlık düzeyinde 
değerlendirilmeleri sonucunda 
uygun bulunanlar bütçe 
imkanları dahilinde programa 
alınacak ve hibeye esas proje 
tutarlarının % 50'sihibe desteği 

olarak program bütçesinden 
karşılanacaktır.
YATIRIM TUTARI VE 
DESTEKLEME ORANI:
Başvuruda bulunanların gerçek-
kişilerin yatırım konularında 
hibeye esas proje tutarı;  Yeni 
Tesis olan başvurularda 
1.250.000 Türk Lirası,  
Tamamlama olan başvurular 
1.000.000 Türk Lirası, yatırım 
niteliği Kapasite Artırımı, Tekno-
loji Yenileme Ve/Veya Moderni-
zasyonolan başvurularda 
750.000 Türk Lirası, Üst limitini 
geçemez. Hibeye esas proje 
tutarı alt limiti en az 50.000Türk 
Lirası'dır. Bu limitin altındaki 
başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU TARİHİ ve 
BAŞVURU YERLERİ: 
Program ile ilgilenen gerçek ve 
tüzel kişiler Tarım il veya ilçe 
Müdürlüklerine müracaat 
ederek başvurularını 
www.tarimorman.gov.tr(https://e
dys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebas
vuru.aspx) internet adresinden 
14.11.2019 Tarihine kadar 
yapmaları gerekmektedir. Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
Yatırım Konuları:
1) EKONOMİK YATIRIM 
KONULARI
a)Tarımsal ürünlerin (Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler dahil ) 
işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik yeni 
tesislerin yapımı, kısmen 
yapılmış yatırımların 
tamamlanması, mevcut faal 
olan veya olmayan tesislerin 
kapasite artırımı, teknoloji 
yenileme ve/veya 
modernizasyonu,
b)Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Kullanan Yeni Seraların Yapımı,
c) Tarımsal Üretime Yönelik 
Sabit Yatırımlar, 
I-Büyükbaş için sabit 
yatırımlara)Etçi ve Sütçü 
Damızlıklar (Sığır/Manda) ve 
Besiler II-Küçükbaş için sabit 
yatırımlara) Et 
(Koyun/Keçi)b)Süt (Koyun/Keçi)
III-Hindi ve kaz yetiştiriciliği için 
sabit yatırımlara) Et( 
Hindi/Kaz)Hindi ve Kaz 
yetiştiriciliğinde yumurta 
üretimine hibe desteği verilmez.
IV-Su Ürünleri Yetiştiriciliğine 
yönelik sabit yatırımlar,
V-Kültür Mantarı Üretimine 
yönelik sabit yatırımlar
2) KIRSAL EKONOMİK 
ALTYAPI YATIRIM KONULARI;
a) Kırsal turizm yatırımları,
Kırsal bölgelerde dağ veya 
yaylalarda kurulan, konaklama 
imkânı yanında bulunduğu 
bölgedeki kırsal hayatı 
deneyimleme imkânı sağlayan 
çiftlik evi, köy evi, yayla evi 
veya dağ tesisleridir. 
Konaklama, yeme-içme tesisleri 
ve rekreasyon tesislerini 
içermektedir.Bu hibe programı 

ile istihdamın desteklenmesi ve 
iş faaliyetlerinin geliştirilmesi 
yoluyla mevcut işlerin 
korunması, bu şekilde kırsal 
alanlarda ekonomik faaliyet 
düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal 
nüfusun azalmasının tersine 
çevrilmesi amaçlanmalıdır.
b) Çiftlik faaliyetlerinin 
geliştirilmesine yönelik altyapı 
sistemleri,
1-Balıkçı barınaklarının 
modernizasyonu
2-Çiftlik gübresi depolama 
ve/veya işleme ve dağıtma 
sistemleri
3- Bitkisel üretime yönelik örtü 
altı tarım
c) El sanatları ve katma değerli 
ürünler, Ahşap işi 
Metal işi Metal işleri: 
Cam eşya işleri Seramiklerin 
Üretimi Seramik çeşitleri
Çanak çömlek (toprak eşya, 
çömlek yapma),Çinicilik 
Dokumacılık Mendil, puşu, 
Trabzon giysisi, peştemal, el 
yazmalı başörtüsü, Vezirköprü 
giysisi, Sepet dokuma 
Müzik aletleri yapımı 
Keçe, Kilimcilik ,Halıcılık 
Semer yapımı, Taş işleme 
Dekoratif taş işi, Sedef döşeme 
Kağıt sanatları (hattatlık 
(kaligrafi),ebru sanatı, tezhip) 
Kaligrafi,  Saraçlık Saraçlık, 
Folklorik bebek ve giysi yapımı 
Yorgancılık, Tarak yapımı 
Alçı işleri/tandır yapımı 
Dikişçilik, giysi

Vakfıkebir Gençlik Merkezi yoğun 
çalışmaları kapsamında 

“GENÇLİK MERKEZİ PROJELERİ 
GENÇLERLE HAYAT BULUYOR” 
projesi doğrultusunda, Vakfıkebir 
ilçesindeki kurumlara ve sivil 
vatandaşlara gençlik merkezi 
faaliyetlerini tanıtıyor. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu, 

KTÜ Meslek yüksek okulu müdürlüğü, 
Okullar, belediye başkanlığı ziyaret 
ediliyor.  Açılan stant ve ziyaretlerle 
gençlik merkezi faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapılıyor.
“GENÇLİK MERKEZİ PROJELERİ 
GENÇLERLE HAYAT BULUYOR”
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdür 
vekili Yunus Ali Civil yaptığı 

açıklamada; Vakfıkebir Gençlik 
merkezi olarak faaliyetlerimiz, 
projelerimiz ve etkinliklerimiz hakkında 
tanıtımlarımıza ve ziyaretlerimize hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
Kurumlardan sonra okul ziyaretlerimizi 
de gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 
halkımızı da bilgilendirme adına 
açacak olduğumuz stantlarla 

faaliyetlerimiz hakkında halkımızı 
bilgilendirmek ve yaptığımız etkinlik-
lerden faydalanmaları için onları 
merkezimize davet ediyoruz. Gençlik 
Merkezinde verilecek kurslar hakkında 
gençlik liderleri tarafından okullar, 
Kredi Yurtlar Kurumu, kamu kurumları 
gezilerek burada bulunan öğrencilere 
Gençlik Merkezi ve Gençlik 
Merkezinde faaliyet gösterecek kurslar 
hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuyorlar. Gençlik Merkezimizde; 
Taekwando, halk oyunları, masa 
tenisi, dart, keman, gitar, bağlama, 
piyano, satranç, kod adı 2023, resim, 
el sanatları, Kuran-ı Kerim, tiyatro 

diksiyon eğitimlerimiz vardır. Aynı 
zamanda merkezim her yerde 
gençlerin iyilik ağacı, kitap okuma 
halkaları, projelerimiz devam ediyor. 
Gençlik Merkezinin Vakfıkebir ve 
bölgemiz için çok iyi bir fırsat ve aynı 
zamanda gençler için çok büyük bir 
yatırım olduğunu belirten Civil, '' 
Gençlik Merkezimizde birçok branşta 
açılacak ücretsiz kurslarda gençle-
rimize hizmet verilecek. Sadece sportif 
aktivitelerle değil, aynı zamanda sos-
yal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de 
gençlerimizin gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi.

VAKFIKEBiR GENÇLiK MERKEZi
TANITIM FAALiYETLERiNE BAŞLADI

KIRSAL KALKINMA PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ BAŞLADI
Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

V
akfıkebir Adliyesi Sulh Hukuk 
Hakimliğinde 4 yıldır görev 
yapan Ayşe Şimşek'in 

Trabzon Adliyesine tayininin 
çıkması sonucu arkadaşları 
tarafından Vakfıkebir Çınar Altı 
Restoran da bir veda yemeği 
düzenlediler. 2015 yılından bu yana 
Vakfıkebir ilçesinde görev yapan 
Şimşek, veda yemeği sırasında 
duygulu anlar yaşadı. 4 yıl boyunca 

Vakfıkebir Adliyesinde ve ilçe 
genelinde çok özel anılarımız 
olmuştur diyen Şimşek, burada 
olmaktan ve sizleri tanımaktan son 
derece mutluyum. İyi ki varsınız 
diyerek yemek için arkadaşlarına 
teşekkür etti. Ayrıca bilmeyerek her 
kimin kalbini kırmışsan özür diliyor, 
haklarını helal etmelerini istiyorum. 
Benim kimde hakkım varsa helal 
olsun diyerek sözlerini tamamladı.

AYŞE ŞiMŞEK VEDA ETTi
Vakfıkebir Adliyesi Sulh Hukuk Hakimliğinde çalışan Ayşe Şimşek 
için arkadaşları Çınar Altı Restoranda veda yemeği düzenlediler. 
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

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

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

VAKFIKEBiR GENÇLiK MERKEZi
TANITIM FAALiYETLERiNE BAŞLADI

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Sadık AYDIN 4'de

iMAM HATiP LiSESiNDEN
MÜFTÜLÜĞE ZİYARET

YUSUF SAĞLAM YENİDEN BAŞKAN TONYA DEVLET HASTANESi iÇiN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

> Vedat FURUNCU 7'de

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

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

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KINADI RAMİS UZUN İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Çorb
a

Haþlam
a

Tost Hambur
ger

Yeme
k Tav

uk

Dö
ner Pilav Cips

Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI
Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada ABD 
Büyükelçiliğinin MHP 
Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin sağlık 
durumu ile ilgili atılan 
çirkin tweet'i 
beğenmesini kınadı. > Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Beşikdüzü 
Belediye 
Başkanı  
Ramis Uzun, 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı 
Ekrem 
İmamoğlu'nu 
makamında 
ziyaret etti. 

> Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir İlçesi Atatürk Ortaokulu Okul Aile 
Birliği kongresi öğrenci velilerinin katılımı 
ile Okulun Spor Salonunda yapıldı. Tonya, yüksek standartta sağlık hizmetinin verileceği yeni 

devlet hastanesine kavuşacak. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları 
Genel Müdürlüğü, Trabzon'un Tonya ilçesinde planladığı sağlık 
yatırımını hayata geçirmek üzere çalışmalarına hız verdi.  

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayrettin 
Deniz, beraberinde meslek dersleri öğretmenleri Ömer 
Haliloğlu ve Aziz Tayar ile birlikte İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ı makamında ziyaret ettiler.

Vakfıkebir Gençlik Merkezi faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. 
Bu doğrultuda ilçe genelinde ve Büyükliman havzasında bulunan 
ilçelerdeki okullarda da stant açarak tanıdım faaliyetlerine başladılar. 


