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V
akfıkebir İlçesi Esnaflarından 
Gökhan Aydın ve 
kardeşlerine ait Öz Mevlana 

Ekmek Fırını ve çalışanları, Barış 
Pınarı Harekatında görev yapan 
Mehmetçiğe destek olmak amacı ile 
özel olarak yaptıkları ve üzerine 
Barış Pınarı Harekatı yazan ekmeği 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile 
İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen 
Safa Akgün'e gönderdiler. Ekmek 

teslimi sırasında İlçe Jandarma 
Trafik Tim Komutanı J.Bçvş. Aydın 
Bıçak'ta hazır bulundu.
“TÜRKİYE, BARIŞ PINARI 
HAREKATI'NA DESTEK İÇİN 
KENETLENDİ”
Makam odasında ekmeği teslim 
alan Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı J. Teğmen Safa Akgün, 
Böyle duyarlı halkımız ve 
vatandaşlarımız olduğu sürece 
bizim başaramayacağımız ve 

aşamayacağımız hiçbir 
engelimiz olamaz. Teğmen 
Akgün, “Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz Suriye 
topraklarına girdi. Fırat'ın 
doğusuna düzenlenen 'Barış 
Pınarı' operasyonunda hedef 
dünya barışına katkı sağlamak 
ve yaklaşık 30 kilometrelik bir 
derinlikte güvenli bölge 
oluşturmaktır. Türkiye, Barış 
Pınarı Harekatı'na destek için 
kenetlendi. Bu birliktelik bizleri 
gururlandırıyor dedi.” Öz 
Mevlana Ekmek Fırını sahibi ve 
çalışanları ise; Başlatılan 
operasyona bizler de Öz 
Mevlana Ekmek Fırını olarak 
tam destek veriyoruz. 
Vatandaşlarımızın birlik 
beraberlik şuurunu en üst 
seviyeye taşımak için esnaf 
olarak uğrunda sayısız şehitler 
verdiğimiz vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü için verilen 

her göreve hazırız.  Bizlerde 
Mehmetçiğimize destek olmak 
amacı ile özel yaptığımız ekmeğin 
üzerine “Barış Pınarı Harekatı” 
yazarak İlçe Jandarma 
Komutanımıza gönderdi.  Tüm 
dualarımız Şanlı ordumuz ve 
kahraman Mehmetçiklerimiz için" 
dediler. Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise; Türk milletinin 
kimsenin toprağında gözü 
olmadığını belirtti. Teröre hiç bir 
zaman geçit verilmeyeceğini 
vurgulayan Kamburoğlu, 
"Toprağımızda gözü olanlara da en 
iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
vermekte geç kalmaz. Allah bu 
harekatta görev alan şanlı 
ordumuza mensup tüm 
Mehmetçiklerimizi korusun ve 
muzaffer eylesin. Kalbimiz, 
yüreğimiz ve dualarımızla 
Mehmetçiklerimizin yanındayız." 
ifadelerini kullandı.

Ahmet KAMBUROĞLU

“HALEN DAHA 
GERÇEKLEŞMEDİ”

15 Haziran 2019 günü, ilçemizde görev 
yapan Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa 
Turupçu'yu kaybetmiştik…
Ani ölümü ilçeyi ve sevenlerini yasa 
boğmuştu…
Vakfıkebir Gençliği için önemli bir insandı…
Herkes onun nasıl çalıştığını iyi bilir…
Gecesini gündüzüne katıp, hiçbir zaman 
tereddüt etmezdi…
Ani ölümünden sonra Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta, Mustafa 
Turupçu isminin Gençlik Merkezine 
verilmesi için bir çalışma başlatmıştı…
“O” talimatlar verildi…
Amma hiçbir sonuç yok…
Vakfıkebir Kaymakamlığı, Mustafa Turupçu 
isminin Vakfıkebir Gençlik Merkezi'ne 
verilebilmesi için gerekli yazışmaları yaptı…
Ama halen daha beklemede…
Acaba bununla ilgili Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'nın haberi yok mu?
Unutuldu mu?
Bu insan için Vakfıkebir'de yapılması 
gerekenler aslında ivedilikle yapılabilirdi…
Neden mi?
Bu kişi Vakfıkebir Gençlik Merkezini sürekli 
çalışır durum da tuttu…
Vakfıkebir Gençliği için uğraştı…
Herkes bir şeyler öğrensin diye didindi…
Mesai kavramı olmayan bir kişi idi…
Cumartesi-Pazar günleri bile yerindeydi…
Bunlar için, bir an önce halledilmeliydi…
İlçemizde bunun gibi hemen işlem yapılmış 
bazı örneklerde mevcut…
Mesela; Kemaliye İlkokulumuz vardı, şimdi 
ismi Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 
oldu…
İlçemizde 500 kişilik kız-erkek öğrenci 
yurdu yapılmıştı. İsmi Adnan Demirtürk 
Öğrenci Yurdu (KYK)…
Bunlara ben karşı değilim, sakın bir yanlış 
anlaşılma olmasın…
Bu isimler hemen değişebiliyor da, neden 
bir başarı öyküsü olan bir adamın ismini 
yazamıyoruz…
Bu, bu kadar zor olmadığını 
düşünüyorum…
Neden, Vakfıkebir'de bir şey yapılacağı 
zaman prosedüre takılıyor…
Acaba; ilgisizlikten mi?
*********************
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü geride 
bıraktık…
Bizleri unutmayarak ziyaretimize gelen İlçe 
Müftümüz Hüseyin Köksal'a, telefon ile 
bizlere ulaşan, Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, eski Halk Eğitimi 
Müdürü M. Birol Yüksek'e, TVİT 
üyelerimize, bizlere mesaj gönderen çok 
değerli arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum…
Hatırlanmak güzel bir şey, yaptığımız işin 
bir o kadar daha önemini hissediyoruz…
İyi ki varsınız, iyi ki varız…
********************
12.10.2019 tarihinde Bakanlığın açıkladığı 
listede Ketaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. yer 
alıyor…
Ketaş Fabrikasının ürettiği Tereyağı'nın 
içinde Bitkisel Yağ tespit edilmiş. Ketaş 
Fabrikası çalışmıyordu, kapalıydı. Acaba bu 
fabrikanın ürettiğimi yoksa başka bir fabrika 
onun adına üretip de satışa sunduğu ürün 
mü?
Bu fabrika battı. Satışa çıktı. Satış 
durduruldu. Bu fabrikada neler neler oldu. 
Ama halen daha bu fabrika ile alakalı 
söylentiler bitmedi…
Yediler yediler, bitmedi…

V
akfıkebir İlçemize geldiği 
günden itibaren geçen 7 
yıllık süre içerisinde yaptığı 

başarılı din hizmetleri ile 
Vakfıkebir ilçemize değer katan ve 
yaptığı başarılı çalışmalar ile 
bulunduğu kuruma ekip ruhunu 
aşıladı.  Başında bulunduğu İlçe 
Müftülüğü kurumunun başarı 
çıtasını yükselten ve ilçemize din 
hizmetleri alanında değer 
kazandıran Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler günü münasebetiyle 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
işleri Müdürü-müz Ahmet 
Kamburoğlu, Haber Müdürümüz 
Sadık Aydın'ı kutladı ve başarı 
dileklerinde bulundu. 
“SİZLERİ HER ZAMAN 
ÖNEMSEDİK, ÖNEMSİYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; “Basınımızın icra ettiği 
görev, yüklendiği amaç ve 
sorumlulukların ülkemiz, insanımız 
ve özellikle Vakfıkebir'imiz için 
öneminin farkındayız. Bu nedenle 
sizleri her zaman önemsedik, 
önemsiyoruz. Sizler toplumumuzun 
bilinçlenmesinde, haberlerden 
haberdar olmasında ve 
yönlendirilmesinde köprü vazifesini 
ifa ediyorsunuz. Bu anlamda bizim 
de üstümüze düşen ne varsa 

yapmaya hazır olduğumuzu 
bilmenizi isteriz. İlçemiz bünyesinde 
kurumsal anlamda din hizmeti 
faaliyetlerimizi daha iyi nasıl 
topluma sunabiliriz, bunun için de 
bizim sizlere her zaman ihtiyacımız 
var. Yürüttüğümüz hizmetlerin, 
toplumun her kesimine ulaşmasını 
sağlamayı en başarılı bir şekilde 
yerine getirdiğinize inanıyor ve bu 
desteklerinizin de artarak devam 
etmesini diliyoruz. Dünyada haber 
alma özgürlüğünün en etkili aracısı 
olan, mesleğini onurla ve şerefle 
icra eden, doğru habercilik için 

birçok zorluklara katlanarak halkı 
aydınlatmaya çalışan, Devletinin ve 
Milletinin daima yanında olan siz 
değerli basın mensuplarının, 21 
Ekim Dünya Gazeteciler Gününü 
kutlar, çalışmalarınızda kolaylıklar 
diler, saygılar sunarım dedi.”
“BİZLER DE KAMU HİZMETİ 
GÖREN KURUM 
NİTELİĞİNDEYİZ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu, İlçe Müftümüz 
Hüseyin Köksal Bey'in Vakfıkebir'e 
atandığı günden bugüne kadar 

yaptığı çalışmalar takdire 
şayandır.  Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü olarak gerek kurum 
ziyaretleri gerekse yaptıkları 
programlarla halkımıza hizmet 
etmek adına ellerinden gelenini 
yapıyorlar. Müftülük kurumunun 
özellikle gençler ile ilgili olan 
projeleri çok sevindirici. Vakfıkebir 
İlçemize ve bölgemize 
kazandırdığınız bölge yatılı kız 
kur'an kursumuz övgülerin en 
güzeline layıktır. Emek harcayan 
ve katkı sağlayan herkese sizin 
aracılığınızla teşekkür ediyoruz. 
İlçemize geldiğiniz günden itiba-
ren geçen 7 yıllık süre içerisinde 
yaptığı başarılı din hizmetleri ile 
Vakfıkebir ilçemize değer kattınız. 
Yaptığınız başarılı çalışmalar ile 
bulunduğunuz kuruma ekip ruhu-

nu aşıladınız.  Başında bulunduğu 
İlçe Müftülüğü kurumunun başarı 
çıtasını yükselt-tiniz ve ilçemize din 
hizmetleri alanında değer kazan-
dırdınız. Sizi ve kurumunuzda görev 
yapanları kutluyoruz. Bizler de 
kamu hizmeti gören kurum niteli-
ğindeyiz. Toplumun ve gençlerimizin 
bilgilenmesi için yapılacak tüm 
çalışmalarda Vakfıkebir'in ve 
bölgenin en çok takip edilen medya 
kuruluşu olan Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak her zaman 
yanınızdayız” şeklinde konuştu.

MÜFTÜ KÖKSAL, “SİZLERİ HER ZAMAN
ÖNEMSEDİK, ÖNEMSİYORUZ”
Başarılı din hizmetleri ile Vakfıkebir ilçemize değer katan Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazetemizi 
ziyaret ederek günümüzü kutladı ve başarı dileklerinde bulundu. 

"Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. 

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazetemizi ziyaret ederek 

günümüzü kutladı ve başarı dileklerinde bulundu. 



Büyükliman
Postası 3 25.10.2019GÜNDEM

Muhtarlar Günü Programı 
sabah, Vakfıkebir Ramada 

Otel'de düzenlenen kahvaltıyla 
başladı. 
“SİZLER DEVLETİMİZİN 
GÖZÜ, KULAĞISINIZ”
Kahvaltının ardından 
muhtarlara hitap eden Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
“Öncelikle bugünün muhtarlar 
günü olarak ilan edilmesini 
sağlayan ve Milletimizin bekası 
için gece gündüz çalışan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
şükranlarımızı sunuyoruz. Uzun 
yıllardır muhtarla iç içe olmuş 
bir kardeşinizim. Muhtarlık 
müessesesini çok yakından 
tanıyorum. Muhtarlarımız 
vatandaşlarımızla devletimiz 
arasında köprü vazifesi 
görüyor. Sizler devletimizin 
gözü, kulağısınız. 
Arkadaşlarımızın görevlerini 
yaparken sınırlarının dışına 
çıkmaması çok önemlidir. Bizler 
özel idarenin kapanmasıyla 
birlikte tüm ilçe geneline hizmet 
götürüyoruz. İlçe olarak 
sorumluluğumuz büyük. Bu 
bölgeyi bir çekim merkezi 
yapabilmek için el birliğiyle 
çalışmalıyız. Bu duygu ve 
düşüncelerle gününüzü 

kutluyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum” dedi. 
“MUHTARLARIMIZ DEVLET 
İLE HALK ARASINDA BİR 
KÖPRÜDÜR”
Muhtarların gününü kutlayarak 
konuşmasına başlayan 

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta ise birlik ve beraberlik 
vurgusu yaptı. Kaymakam 
Yakuta, “Muhtarlar vatandaş-
larımızın oylarıyla seçilen ve 
Cumhuriyet tarihi boyunca köy 
ve mahallelerimizin en önemli 

temsilcisi olmuşlar ve olmaya 
davam edecekler. 
Vatandaşlarımızın dertlerine, 
tasalarına, sevinçlerine ve 
mutluluklarına ortak olan, 
beklentilerini ve ihtiyaçlarını 
devletimize iletme noktasında 

etkili rol oynayan 
muhtarlarımız devletle milletin 
bütünleşmesinin temel harcını 
oluşturmaktadırlar. Muhtarlık 
müessesi, kültürümüzün ve 
toplumsal hayatımızın önemli 
yapı taşlarından olup, yerel 
demokrasinin en eski örneğini 
temsil eden devletimizin her 
noktasındaki kurumsal temsil-
ciliğini yapıyorsunuz. Hükü-
metimiz, devletimiz üstlendik-
leri misyon sebebiyle muhtar-
larımıza büyük destek vermek-
tedir. Muhtarlarımız devlet ile 
halk arasında bir köprüdür 
dedi.”Daha sonra Hükümet 
Binası önündeki kutlama 
törenine geçildi. Atatürk anıtına 
muhtarlar derneği başkanının 
çelenk koymasının ardından 
saygı duruşu ve istiklal 
marşı okundu. 
“HÜKÜMETİMİZE VE GAZİ 
MECLİSİMİZE ŞÜKRANLA-
RIMI SUNUYORUM”
Buradaki törende günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 

Başkanı izzet Çilingir yaptı. 
Dernek Başkanı Çilingir; 
“Bugünün muhtarlar günü 
olarak ilan edilmesinde emeği 
geçen başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere 
hükümetimize ve gazi 
meclisimize şükranlarımı 
sunuyorum. Muhtarlarımız, 
bulunduğu mahallede veya 
köyde devletimizin tüm 
kurumlarını temsil etmekte ve 
halkımızla devlet kurumları 
arasında köprü vazifesi 
görmektedir. Yönetim anlayı-
şımızda, vatandaşlarımızın 
devletimize ihtiyaç duyduğunda 
çalacakları ilk kapının 
muhtarlıklarımız olduğu bilinci 
çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Gerek milleti gerekse devleti 
temsil gibi önemli bir görevi 
yürüten muhtarlarımıza hizmet-
lerinden dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. İlçemizde görev 
yapan tüm mahalle 
muhtarlarımızın ′Muhtarlar 
Günü′nü en kalbi duygularımla 
kutluyor, selam ve sevgilerimi 
iletiyorum” dedi. Kutlama 
programına, İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
İlçe Jandarma Komutanı Safa 
Akgün, İlçe Emniyet Müdürü 
Fahrettin Sadullahoğlu, siyasi 
parti ilçe başkanları, daire 
amirleri, muhtarlar, okul 
müdürleri ve vatandaşlar 
katıldılar. 

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Mesut Yakuta
Kaymakam

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

İzzet Çilingir
Dernek Başkanı

VAKFIKEBiR'DE 
MEHMETÇiKLERiMiZE
DESTEK 

lağanüstü toplantıda Barış OPınarı Harekatı'na dair 
bildiri okunarak bütün meclis 
üyelerinin oylarıyla kabul edildi.  
Vakfıkebir Belediye Meclisi'nde 
kabul edilen bildiride şöyle 
denildi;  Ülkemiz, Fırat'ın doğu-
sunda terör örgütleri PKK/-
PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını 
sonlandırmak, hudutlarımızın 
ve halkımızın güvenliğini sağla-
mak, bir barış koridoru tesis 
ederek Suriyeli kardeşlerimizin 

bir an önce kendi topraklarına, 
evlerine dönüşlerini sağlamak 
üzere Barış Pınarı Harekâtını 
başlatmıştır. Öncelikle bilinme-
lidir ki bu harekât Türkiye için 
bir tercih değil, zorunluluktur. 
Çünkü sınırımızın hemen yanı 
başında oluşturulmaya çalışılan 
terör koridorunun ülkemiz için 
oluşturduğu tehdit ortadır. Bir 
terör koridoru oluşturma 
hesaplarını bozan ve bekamızı 
güvence altına Barış Pınarı 

Harekâtı, aynı zamanda tüm 
bölgeye huzur ve güvenlik va-
detmektedir. Barış Pınarı Hare-
katı, bölgeye dönük okyanus 
ötesi dizayn girişimlerine de bir 
cevap niteliğindedir. Özellikle 
terör örgütü PKK/PYD/YPG 
eliyle değiştirilmeye çalışılan 
bölgenin demografik yapısını 
gerçek haliyle muhafaza 
ederek Fırat'ın doğusu başta 
olmak üzere tüm bölgenin barış 
ve istikrarına katkı 

sunacağımıza inanıyoruz. 
Bölgenin tarihi, toplumsal ve 
kültürel değerlerine sahip çıkan 
Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat 
Kalkanı harekâtlarında olduğu 
gibi Barış Pınarı Harekatı 
bölgesinde de yeni bir iklimin 
oluşumunu sağlayacaktır. 
Ülkemizin bu harekat ile 
gerçekleştirmeyi amaçladığı en 
önemli hususlardan biri de 
Suriye'nin toprak bütünlüğünün 
korunmasıdır. Türkiye başından 

beri çözümün Suriye'nin toprak 
bütünlüğünden geçtiğini 
savunmuştur. Şu anda 
gerçekleştirilen harekât, bu 
amaç için de önemli bir 
adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, 
Suriye halkının ve Türk halkının 
güvenliğini, refahını ve 
huzurunu istemektedir. Barış 
Pınarı Harekâtı bu çerçevede 
değerlendirilmelidir.  Bu 
çerçevede, Belediye Meclisi 
olarak, Barış Pınarı 

Harekâtında ülkemizin ve 
Kahraman Mehmetçiğimizin 
yanında olduğumuzu 
bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, 
her türlü siyasi görüş 
ayrılıklarını bir kenara bırakarak 
bir ve beraber olma günüdür. 
Çünkü söz konusu olan milli 
güvenliğimizdir, ülkemizin 
bekasıdır. Harekâtın başarı ile 
tamamlanacağına yürekten 
inanıyor, fedakar askerimize 
muvaffakiyetler diliyoruz. 

Vakfıkebir Belediye Meclisi, ülkemizin güney sınırında 
oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye 
barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı 
Harekatı'na destek vermek amacıyla Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın başkanlığında olağanüstü toplantı.

A
fete Hazırlık Kulübü tarafından 
gerçekleştirilen tatbikata bütün 
okul katıldı. Sirenler çalındı. 

Sınıflarda Kulüp temsilcilerinin 
gözetiminde ÇÖK-KAPAN-TUTUN 
eylemi gerçekleştirildi. Okul, 1. 01 
dakikada boşaltıldı. Önceden 
belirlenen güvenli toplanma alanında 
tüm öğrencilerin toplanması sağlandı. 
Okul Müdürü Kadri Alay yaptığı 
bilgilendirmede; “Tüm dünyada 
afetlere yönelik planlama, risk 
azaltma ve hazırlık kültürünü yaymayı 
amaçlayan Dünya Afet Risk Azaltma 
Günü, Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu´nun kararı ile ilk kez 1989 
yılında yapılmıştır. Her yıl 13 Ekim´de 
kutlanan Dünya Afet Risk Azaltma 
Günü, afetlere daha dayanıklı bir 
toplum ve ülke için, tüm vatandaşların 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
işbirliği içinde çalışmasını teşvik 
etmektedir. Misyonunu “afetlere 
dirençli toplum” olarak belirleyen 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu 
bilinçle, 2013 yılında zihniyet 
dönüşümünü esas alan; farkındalık, 
bilinçlendirme ve gönüllüler 
oluşturmayı amaçlayan Afete Hazır 

Türkiye eğitim seferberliğini 
başlatmıştır. Afete Hazır Aile, Afete 
Hazır İş Yeri ve Afete Hazır Okul 
kampanyalarından oluşan Afete Hazır 
Türkiye projesi ile bugüne kadar 
milyonlarca vatandaşa afet bilinci 
eğitimleri verilmiştir.”  Bu doğrultuda 
bizlerde okulumuzda farkındalık 
oluşturmak ve Afet bilincini 
yaygınlaştırmak amacı ile tatbikat 
düzenleyerek öğrencilerimizi herhangi 
bir Afet'e karşı doğru ve bilinçli 
bireyler olarak hazır bir şekilde 
hareket etmelerini sağlamak amacıyla 
bu tatbikatları düzenliyoruz dedi.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 

Anadolu Lisesi, Dünya Afet 
Risklerini Azaltma Günü 

dolayısıyla okulda Deprem 
Tatbikatı gerçekleştirdi.
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Osman KOYUNCU

eçen haftaki vaizlerin konusu gençlik Gve İslamiyet hakkında idi. Halk 

arasındaki konuşmalarımızda soruyorlar, 

bu kadar camiler, imamlar, Kuran kursları 

ve imam hatip okulları varken niçin bu 

İslam'ı gelişmeleri görmezden geliyorsun. 

Bende onlara, dinler, peygamberler, 

kitaplar insanlara doğru yolu göstermek 

için gönderilir.Peygamberimiz ben güzel 

ahlakı tamamlamak için geldim diyor.Bir 

yerde İslam'ı gelişme varsa o yerde ahlak 

artacak, uyuşturucu, zina, suç 

oranlarında azalmalar olacak, bunun 

yanında da İslam'ın temel şartı olan 

namaz kılan, oruç tutanların sayısında 

artma olacak ve aile bağları 

kuvvetlenecek. Şimdi bakın ahlak çöktü, 

boşanmalar evlilikleri geçti, namaz ve 

oruçta azaldı, suç, zina ve uyuşturucu 

oranlarında çok büyük artışlar vardır. Ya 

diyeceksiniz ki haşa, Kuran ve Hadisler bu 

zamana cevap veremiyor veya İslam'ı 

anlatış yönteminiz yanlıştır. Gençlere, 

çağlarına göre eğitim verilemiyor, aynı 

zamanda İslamiyet, para, makam gibi 

şeylere basamak yapılıyor ve tebliğ de 

ihlasla Allah rızası için olmadığından 

etkisi görülmüyor. 

    Bu zamanda, Kuran ve hadisler yeniden 

fen bilimlerinin ışığında gençlerin 

anlayacağı şekilde yeniden yorumlanmalı. 

Fen bilimlerinin her biri Allah'ın 

isimleridir. Allah soyut sonsuz bir nurdur 

O bilinemez ancak kemal manada Allah'ın 

isimleri olan fen bilimeler penceresinden 

kâinat kitabı okunabilirse Allah 

tanınabilir. Atomlar, zerreler kâinat 

kitabının harfleridir, kâinat kitabı bu 

harfler ile yazılmıştır bu kitap fen 

bilimleri ışığı altında okunmalı ve 

okutulmalıdır. Kuran Kâinat kitabinin 

Arapça tercümesi, Kâinat kitabi da 

Kuran'ın açılımıdır, H. Z. Muhammed bu 

iki kitabın muallimidir. Kuran, kâinat 

kitabi ve H.Z. Muhammet birbirlerini 

tamamlıyor bunlara birlikte bakmak 

lazımdır. Her bir insan kâinatın 

çekirdeğidir. Kâinat küçültülürse bir insan 

olur. İslam'ı gelişmeler taş duvarlar 

binaların sayısı ile ölçülmez, doğru yola 

dönmüş gerçek İslam'ı yaşayan ahlaklı 

insanların sayısı ile ölçülür. Tek Allah var, 

gerçek âlim O'dur, fen ve din ilimleri de 

onundur, ayrım yapan tefrikaya neden 

olur. Ne zamanki Kuran Kursu, İmam 

hatip açan bu halk, fen lisesi de yüksek 

teknoloji okulları da açarsa o zaman 

gençler kurtulabilir. 

Bu şekilde gidilirse her aileye bir imam 

verilirse bile sonuç değişmeyecektir. 

Eskiden savaşlar okla, kılıçla ve kalkanla 

yapılıyordu. Şimdi bunlarla savaşa 

gidilirse sonuç alınabilir mi?  Her zamanın 

bir hükmü vardır bu zaman fen ve 

teknoloji çağıdır. Bir düşünelim, sizler 

başka bir dindensiniz ve hak bir din 

arıyorsunuz. Bu gerçek hak dinin Afrika'da 

tuvaleti olmayan sefalet içinde yaşayan 

bir toplumda olduğunu farz edin. Siz bu 

yerdeki hak dini araştırmak ister misiniz?  

Gençlik, para, ilim, adalet, hürriyet ve 

teknoloji olan yerleri taklit ediyorlar. Bu 

yerlerde de din ve ahlak olmadığından bu 

manzaralar karşımıza çıkıyor.  İslam'ı 

anlatış yöntemi değişmeli. İslam 

ülkelerinde hukuk, hür düşünce, adalet ve 

özgürlükler yeteri kadar olmadığından, 

İslam ülkelerinden kaçanlar hep 

Avrupa'ya ölümünü göze alarak koşuyor.  

İslam'ın kalbi olan Mekke ve Medine'ye 

koşan yok.  Milli eğitim ve diyanet şapkayı 

önüne koyup düşünmeli. 

ÇAĞIMIZIN GEÇLİĞİ VE İSLAMİYET

V
akfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul müdürlüğü 
tarafından okulun özel eğitim öğrencileri 

için Arsin At Çiftliği'nden iki adet binek atı 
getirilerek özel eğitim öğrencilerine bir ilk 

yaşatıldı. Okul bahçesinde yapılan 
etkinlikte özel eğitilmiş iki at için 
dört eğitmenin hazır bulunduğu 
uygulamada özel öğrencilerin mutlu 
oldukları, ata binmek için heyecanlı 
bekleyişleri görülmeye değerken 
atın üzerinde Mehmetçik selamı 
vermeleri ise ailelerini gururlandırdı.  
Burada gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimizde amacımız 
çocuklarımızı eğlendirmek 
olduğunu ifade eden Okul müdürü 
Sezgin Özdin yaptığı açıklamada, 
bu güzel gün için, onların hayatına 
dokunan güzel yürekli 
öğretmenlerimize, tüm özel 

kardeşlerimize, özel ebeveynlerimize, bizler 
kendimizi bu iş için adamış gönüllü insanlarız. 
Onların mutlu olmaları bizler için çok önemli 
dedi. Arsin At Çiftliği Sorumlusu Ramazan 
Yiğit: Vakfıkebir İMKB MTAL olarak farklı 
etkinlikler ile yeni bir anlayış ve çalışmalar ile 
farklı bir okullarda çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Sosyal sorumluluk ve farkındalık 
projelerimiz kapsamında çocuklarımızı atlarla 
buluşturup yüzlerini gülümsetirken öncelikli 
hedefimiz okulumuzdaki çocuklarımızı binicilik 
sporu ile tanıştırmak yüzlerini gülümsetmekti 
çünkü bir çocuk gülümser ve değişirse, dünya 
değişir! Etkinliğe Vakfıkebir Belediye Başkan 
vekili Havva Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, Öğretmenler, öğrenciler ve 
veliler katıldı.

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN
ÖZEL ETKİNLİK

Bir çocuk 
gülümser ve 
dünya değişir! 

KAHRAMANLAR 45 YIL SONRA 
KIBRIS'A YENiDEN ÇIKARMA YAPTI

V
akfıkebir İlçesinde ikamet 
eden Kıbrıs Gazilerimiz 
için 45 yıl aradan sonra 

Kıbrıs'ı ziyaret etmeleri 
sağlandı.Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral'ın organize ettiği, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta'nın desteğiyle 
düzenlenen gezide sevinç ve 
hüzün bir arada yaşandı. 
Vakfıkebirli Kıbrıs Gazisi 
Sabahattin Mesci, 1974 Kıbrıs 
harekatı sırasında aynı 
cephede ve aynı siperde 
beraber yan yana savaşırken 
şehit düşen arkadaşının 
mezarını görünce göz yaşlarını 
tutamadı. Şehit arkadaşının 
mezar taşına sarılarak ağladı. 
Yapılan gezide, Kuzey 
Kıbrıs'daki şehitlikler, Lefkoşa – 
Girne - Güzelyurt - Lefke - 
Erenköy ziyaret edildi. Geziye 
Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı Müdürü 
İsmet Bank ile birlikte 5 gazimiz 
katıldı. 

“ONLAR İÇİN 
NE YAPSAK AZDIR”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
yaptığı açıklamada; "Bu aziz 
milletimiz her zaman 
şehitlerimiz ve gazilerimizin 
fedakarlık göstererek açtığı 
yollardan yürüdü ve bu 
topraklarda yaşadı. Bizim 
şehitlerimize ve gazilerimize 
minnet borcumuz çoktur ve biz 
de bir nebze gazilerimize önem 

verdiğimizi göstermek adına 
Kıbrıs gazilerimizi 45 yıl önce 
vatan toprağı için, milletimiz için 
hiç düşünmeden gidip 
savaştıkları toprakları görmeleri 
için 5 günlük bir Kıbrıs gezisi 
düzenledik. Onlar için ne 
yapsak azdır. Gazilerimize 
geçmişteki mücadeleleri için 
çok teşekkür ediyorum. Şehit-
lerimize ve ebediyete intikal 
etmiş gazilerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum" dedi.

V
akfıkebir İlçe genelinde 
Jandarma bölgesi 
dahilinde olan 

bölgelerden taşımalı eğitime 
öğrenci taşıyan servis araçları 
ve şoförleri Jandarma Trafik 
Timleri tarafından 
denetlemeden geçiriliyor. Ayrıca 
Okullarda yapılan seminerler ile 
servis içinde ve dışında nasıl 
hareket edeceği konularında ve 
trafik kuralları hakkında 
öğrenciler bilgilendiriliyorlar.
“DENETİMLER ARTARAK 
DEVAM EDECEK”
Vakfıkebir İlçe Jandarma Trafik 
Tim Komutanı J. Bçvş. Aydın 
Bıçak konu ile ilgili olarak 
yaptığı bilgilendirmede; “Bu 
kapsamda gerek yol 
güzergahlarında gerekse okul 
önlerinde taşımacılık yapan 
şoförler ve araçlar yerinde 
denetimleri yapılarak eksik olan 
hususları tespit edilerek, 
eksikleri bir an önce 
tamamlamaları hususunda 
gerekli ikazlar kendilerine 
yapılmıştır. J. Bçvş. Aydın 
Bıçak, Bölgemiz dahilinde 
denetlenmedik öğrenci servisi 
bırakmayan trafik ekiplerimiz, 
bu kapsamda ilgili kanunun ilgili 
maddelerinden dolayı eksik 
gördüğü 9 servis aracına cezai 

işlem uygulayarak, eksiklerinin 
bir an önce tamamlanması için 
de makul bir süre tanımıştır. 
Ayrıca bu denetimlerde 
okullardaki öğrencilere toplu 
olarak, servis içinde ve dışında 
nasıl hareket edeceği 
konularında, fırsat eğitimi 
vermiştir. 2019 ve 2020 Eğitim 
ve Öğretim yılında bölgemizde 
oluşabilecek olumsuz bir olaya 
mahal vermemek için gerekli 
tedbirleri alan Jandarma Trafik 
ekipleri bu uygulamaları 
Vakfıkebir Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevlileri ile 
müşterek olarak daha da 
arttırarak devam edeceğinin 
bilinmesi gerektiğini söyledi.”

DENETiMLER 
ARTARAK DEVAM EDECEK

Öğrenci taşıyan servis 
araçları ve şoförleri 

Jandarma Trafik Timleri 
tarafından denetlemeden 

geçiriliyor.
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MUHAMMET BALTA'DAN
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI!

Ankara Spor salonunda yapılacak 
olan büyük kongreye dair 

açıklama yapan Yeniden Refah 
Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin, “Yeniden Refah 
Partimiz 23 Kasım 2018'de resmi 
kuruluşunu gerçekleştirmiş ve o 
günden bu yana 'Milletimiz için Biz Varız 
'diyerek ülkemizin dört bir yanında 
çalışmalarına başlamıştır. Her şeye karşı 
olan muhalefet anlayışı yerine, yapılan doğru 
işleri tebrik edip yapanlara teşekkür eden, 

gerek gördüğünde yapıcı eleştirilerini çözüm 
önerileri ile birlikte kamuoyuna açıklayan 
yapıcı bir muhalefet anlayışıyla 
çalışmalarımızı bugüne kadar aşk ve 
gayretle yürüttük dedi.” 
YENİDEN REFAH PARTİSİ KONGRE 
TARİHİ BELLİ OLDU
Başkan Şahin sözlerine şöyle devam etti; 
“Geldiğimiz noktada birçok il ve ilçemizde 
halkımızın gösterdiği büyük teveccüh ve 
teşkilatlarımızın gayretleri ile il ve ilçe 
kongrelerimizi büyük bir hızla 
gerçekleştiriyoruz. Yeniden Refah Partisi 
olarak 17 Kasım 2019 Pazar günü 'BURADA 
GELECEK VAR 'diyerek milletimize hizmet 

için bir büyük adım daha 
atacağız ve Türkiye'nin en 
büyük spor salonunda 
1.Olağan Büyük 
Kongremizi 
gerçekleştireceğiz. 
Yaşanabilir Türkiye için, 
Yeniden Büyük Türkiye 
için, Yeni ve Adil Bir Dünya 
için, Herkese Refah için, 
Herkese Adalet için. 
BURADA GELECEK VAR 
diye haykırmak için 

17 Kasım 2019 Pazar günü tüm milletimizi 
1.Olağan Büyük Kongremize davet ediyoruz. 
1.Olağan Büyük Kongremizin ülkemize, 
milletimize ve tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini temenni ederiz dedi.”

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 19 Ekim 
Muhtarlar Günü nedeniyle 
mesaj yayınladı.  Balta, 
mesajında, "1829 yılından 
bugüne üzerinden 190 yıl 
geçmiş olmasına rağmen idari 
teşkilatımızın bir parçası 
demokrasinin özü muhtarlık 
kurumu halen dimdik ayakta, 
hizmetlerini sürdürüyor. 
Demokrasinin bir gereği olarak 
bizzat vatandaşlar tarafından 
seçilen ve her biri milletin birer 
ferdi olan muhtarlarımız, görev 
yaptıkları mahallelerdeki sorunu 
çözümü, vatandaşların talep ve 
beklentilerini yerine getirilmesi 
yolunda, kamu idareleri ve yerel 
yönetimlerle işbirliği içinde 
hareket eden önemli birer 
hizmet odaklarıdır. Demokrasi 
zincirinin ilk halkasını oluşturan 
muhtarlık, fedakârlık ve sevgi 
gerektiren zor bir görevdir. 
Yakın mesai arkadaşlarım 
olarak gördüğüm muhtarlarımız 
da bu zorlu görevi büyük bir 
özveri ve meşakkatle yerine 
getirmektedirler. Dolayısıyla 

muhtarlarımızla karşılıklı 
istişare ve fikir alışverişinde 
bulunarak şehrimizin 
problemlerine çare üretiyoruz. 
İnşallah el birliğiyle bu güzel 
şehrin bütün sorunlarını en 
asgari seviyeye indireceğiz 
“ dedi. Milletvekili Balta sözlerini 
öyle sürdürdü: “Cumhurbaşka-
nımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 
"muhtar, mahallesinin 
milletvekilidir, belediye 
başkanıdır, hatta 
cumhurbaşkanıdır. AK Parti 
olarak muhtarlarımıza hak ettiği 
değerin verilmesi, talep ve 
ihtiyaçlarının gözetilmesi 
konusunda hassasiyet 
göstermekteyiz. Muhtarlık 
müessesesi, her dönem için 
önemli bir kurum olmuş ve bu 
müesseseyi vazgeçilmez kılan 
en önemli misyon, devlet ve 
milletin ortak temas noktası 
olma özelliği, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde yapılan Muhtarlar 
Buluşmalarıyla yeniden ön 
plana çıkmış ve müessese bu 
buluşmalarla en parlak 
dönemini yaşamaya 
başlamıştır.Son 17 yılda muhtar 
maaşları ve diğer hususlarda 

atılan adımlar bunun 
göstergesidir. Şöyle ki; İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Muhtarlar Daire Başkanlığı 
kurulmuş ve bu birimle birlikte 
gerek başkentte gerekse 
başkentten taşra ile ilgili 
muhtarların ve muhtarlık 
kurumunun iş ve işlemlerini 
takip edilmesi açısından önemli 
bir yol kat edilmiştir. Bunun 
yanında taşrada da muhtarlar 
yalnız bırakılmayarak 
Muhtarların taleplerini yakından 
takip etmek amacıyla 
büyükşehir belediyelerinde 
muhtarlar daire başkanlığı, 
diğer belediyelerde ise 
muhtarlar müdürlüğü 
kurulmuştur. Bunun yanında 
Valiliklerde bir vali yardımcısı, 
büyükşehirlerde bir genel 
sekreter yardımcısı ve diğer 
belediyelerde ise bir başkan 
yardımcısı muhtarların 
taleplerinin takip edilmesinden 
sorumlu tutularak muhtarlık 
müessesesinin kamu nezdinde 
iş ve işlemlerinin hızlı, nitelikli 
ve etkili yürütülmesi noktasında 
önemli bir mesafe 
alınmıştır.Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde yapılan Muhtarlar 
Buluşmalarıyla yeniden ön 
plana çıkan muhtarlık 
müessesesi bu buluşmalarla en 
parlak dönemini yaşamaya 
başlamıştır.Türkiye'nin 
ekonomisi büyüdükçe, imkânlar 
arttıkça, muhtarlarımıza verilen 
desteklerde daha artacaktır. 
Başta Trabzon'da görev yapan 
tüm Türkiye'deki Muhtarları-
mızın Muhtarlar Günü'nü 
kutluyorum. Hayatını kaybeden 
muhtarlarımıza da Allah'tan 
rahmet diliyorum. Muhtarları-
mızla birlikte çalışmaktan büyük 
keyif aldığımızı belirtiyor, 
Muhtarlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum" dedi. 

G
örele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, kırk yıldan 
bu yana karanlık bir 

ideolojiyle on binlerce 
vatandaşın hayatına kast eden 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
başta olmak üzere ülkenin 
gelişmesini, kalkınmasını 
engelleyen bebek, çocuk, kadın 

dinlemeden insanları katleden 
PKK Terör örgütünün yok 
edilmesi gereken bir cinayet 
şebekesi olduğunu söyledi. 
Suriye'de sekiz yıldır sürmekte 
olan iç savaşta tarihin gördüğü 
en büyük insanlık dramlarından 
birinin yaşandığını belirten 
Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener, “Bu savaşta milyonlarca 
insan yurtlarından olmuştur. 
Binlerce insan barbarca 
katledilmiştir. İç savaşla birlikte 
doğan otorite boşluğunda terör 
örgütleri kendisine geniş bir 
alan bulmuştur. Suriye 

topraklarının önemli bir bölümü 
DAEŞ, PYD, YPG gibi terör 
örgütlerinin eline geçmiştir. 
PKK'nın Suriye'deki 
yapılanması olan PYD, YPG, 
Kuzey Suriye'de geniş bir alanı 
kontrol etme imkanı bulmuştur. 
Bu alan üzerinden ülkemize 
saldırılar düzenlenmektedir” 

dedi.    Otoritelerini yüz binlerce 
insanı öldürerek ve milyonlarca 
insanı yerlerinden ederek 
sağlayan, en uzun kara 
sınırımızı sürekli olarak tehdit 
eden terör örgütleri 
isimlendirilme, görünüş ve 
üniformaları açılarından 
farklılaşsalar da özlerinde aynı 
olduğunu ifade eden Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, 
şunları kaydetti: “Etnik temizlik 
uygulayan, demografik yapıyı 
kendi ideolojileri çerçevesinde 
değiştiren bu zalim örgütlere 
karşı milli güvenliğimizi 

sağlamak için uluslararası 
antlaşmalardan aldığımız 
yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile 
birlikte Barış Pınarı Harekatı 
düzenlenmiştir. Bu 
operasyonun amacı bölgemizi 
teröristlerden temizlemek ve 
yurtlarından edilmiş Suriyelileri 
ülkelerine geri göndermektir. 

Bölgemizin istikrar, barış ve 
refahına karşı en büyük tehdit 
olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG 
terör örgütlerinin bu yıkıcı 
faaliyetlerini sonlandırmak, 
yurtlarını zulüm, sürgün, baskı 
ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce 
Suriyelinin vatanlarına 
dönüşlerini sağlamak için 
düzenlenen Barış Pınarı 
Operasyonunu Belediye 
meclisleri olarak destekliyor, 
ordumuza muvaffakiyetler 
diliyoruz. Belediye 
Meclislerimiz, kahraman 
Mehmetçiklerimizin yanındadır”

BÜYÜK KONGRENİN
TARiHi BELLi OLDU

ASKIDA ÇORAP
Tonya İlçe Müftülüğü 

Tonya Merkez Ulu 
Camii'nde, namaz 
kılınan yerlerin temiz 
tutulması, vatandaşların 
birbirinden rahatsız 
olmaması, ayak 
kokusunu önlemek, 
camiye ıslak ve çıplak 
ayakla gelen cemaate 
daha hijyenik ortamda 
ibadet edilmesini 
sağlamak ve böylece 
daha huzurlu bir şekilde 
namaz kılınabilmesi 
amacıyla  'Askıda Çorap' 
uygulaması başlatıldı. 
Bu uygulama sayesinde 
camiye çıplak ayakla 
gelen veya çorapları kirli 
olanlar bunları ücretsiz 
yenileri ile değiştirip 
namazını kılıyor. Cemaat, namazda kimseyi 
rahatsız etmeden daha temiz, koku olmadan 
huzurlu bir şekilde ibadet etsinler diye askıda 
çorap uygulaması başlatılmasından son de-
rece memnun olduklarını ve bütün camilerde 
hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdiler.
"ASKIDA ÇORAP" UYGULAMASI
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü 
Haki Özgül, emeği geçenlere şükranlarını 
sunduktan sonra şunları ifade etti: “Öncelikle 

bu teklif İlçede farkındalık oluşturabilmek için 
Sayın Kaymakamımız Osman Sayılır 
Bey'den geldi. Bizler de kurumlar arası 
işbirliğini daha da güçlendirmek için bu teklif 
ve projeyi Halk Eğitim Müdürümüz 
Muhammed Berberoğlu'na ilettik.  Müdür 
Bey'de sağ olsun standın projesini çizerek, 
gerçekten de güzel bir şekilde standı 
tasarladı. Böylece 'ASKIDA ÇORAP' 
uygulamasını başlattık.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

KIBRIS GAZİMİZİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK
akfıkebir İlçesi VBallı 

Mahallesinden 
Kıbrıs Gazisi 
Alaattin Günal 
(65) geçirdiği 
rahatsızlık sonucu 
hayatını kaybetti. 
Cenaze namazı 
19 Ekim 2019 
Cumartesi günü 
öğle namazına 
müteakiben Ballı 
Mahallesi Merkez 
Camiinde kılınarak 
aynı yerdeki aile 
kabristanlığında 
toprağa verildi. 
Merhum Gazimize 
Allahtan Rahmet 
Kederli ailesine ve 
yakınlarına baş-
sağlığı diliyoruz. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, muhtarların Türkiye idare sisteminde temel taş olduğunu söyledi.

Vakfıkebir İlçesi Ballı Mahallesinden Kıbrıs Gazisi Alaattin Günal (65) Hakkın rahmetine kavuştu. 

 MEHMETÇiKLERiMiZiN YANINDAYIZ 
Görele Belediyesi Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek 
amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.
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MUHTARLIK
FEDAKARLIKTIR
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet 
Balta 19 Ekim Muhtarlar 
Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Muhammet 
Balta mesajında şunları 
söyledi; “Muhtarlık 
müessesesi; kültürümüzün ve 
toplumsal hayatımızın önemli 
yapı taşlarından olup, yerel 
demokrasinin en eski örneğini 
temsil etmektedir. Muhtarlık, 
fedakarlık ve sevgi gerektiren 
bir görevdir. Bizler, milletimize 
hizmetkarı olduğumuz ilk 
günden bu yana, 
muhtarlarımızla sık sık 
toplantılarla bir araya gelerek 
onların sorunlarını dinlemeye, 
taleplerini karşılamaya özen 
gösteriyoruz.Biliyoruz ki; 
muhtarlarımızla koordineli 
çalışmak, yerelde kalkınma 
hamlelerini çok daha sağlıklı ve 
sistemli bir şekilde yapmamızın 

önünü açacaktır. Bu önemli 
günün Muhtarlar Günü olarak 
ilan edilmesinde büyük emeği 
geçen Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
büyük önem verdiği muhtarlık 
müessesi iktidarımız dönemin-
de daha da güçlenerek itibar 

kazanmıştır.  Bu vesileyle, 
Milletimizin bekası için gece-
sini gündüzüne katarak çalı-
şan Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza şükranlarımızı 
sunuyoruz. Barış Pınarı 
Harekatında ve ülkemizin dört 
bir yanında vatan savunma-
mız için görev yapan güvenlik 
güçlerimizin başarıları için 
dua ediyoruz. Allah yar ve 
yardımcıları olsun. Vatandaş-
larımızla aramızda iletişimi 
sağlayan, çalışmalarımızın 
düzenli olarak yürütülmesinde 
canla başla çalışan muhtar-

larımızın 19 Ekim Muhtarlar 
Gününü kutluyorum. Görev-
lerinin başında olan muhtarla-
rımıza; çalışmalarında kolay-
lıklar, ebediyete intikal eden 
tüm muhtarlarımıza ve vatanı-
mız için canlarını feda eden 
şehitlerimize Yüce Allah'tan 
rahmet diliyorum” dedi.

BAŞKAN SAYIN
GIDA GÜNÜNÜ KUTLADI

B
ir yanda açlık biryanda 
obezite ile mücadele 
etmeye çalışan çelişki 

içerisinde bir dünya gıda 
gününü daha kutluyoruz. 
Başkan Sayın, Konuşmasında 
şunları ifade etti. FAO 
tarafından Dünya Gıda Günü 
için belirlenen 2019 yılı teması; 
“Eylemlerimiz Geleceğimizdir. 
Sağlıklı Beslenme ile Açlığa 
Son Verilmiş Bir Dünya” olarak 
ilan etmiştir. Maalesef, 
günümüzde sağlıklı, güvenilir ve 
yeterli gıdaya ulaşmadaki 
çarpıklıklar, adaletsizce 
paylaşımlar açlık sebebiyle 
yaşanan hastalıklar ve ölümler 
tüm dünyanın problemidir. Bu 
durum sosyal dokuyu 
hırpalayarak değerlerin 
yozlaşmasına ve kaybolmasına 
sebep olmaktadır. Güvenli 
gıdaya ulaşmak için firmaları 
ifşa etmek tek başına yeterli 
olmayıp, denetimlerin çok daha 
sıkı yapılması ve ceazi mü 
edelerin daha yüksek ve 
caydırıcı nitelikte olması 
gerekmektedir. Dünya kozmetik 
sektörünün küresel hacmi 200 
milyar dolar olarak 
düşünüldüğünde insanlar 
kozmetik ürünlerine milyarlarca 
dolar harcarken, aynı zaman 
diliminde Afrika'da çocuklar 
açlıktan ve 10 liralık antibiyotik 
ilaçları alamadıkları için 
ölmektedirler. Rakamlar üzücü 
değil, acı vericidir. Dünyada 
aşırı beslenme ve obezitenin 
küreselleşmesidir. Obezitenin 
küresel ekonomiye etkisi 

yaklaşık 2 Trilyon Dolar iken, 
dünyada 700 Milyon obez ve 
2,3 Milyar fazla kilolu insan 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi 
en riskli 10 hastalıktan biri 
olarak kabul ederken, yine aynı 
örgüt tarafından yürütülen son 
araştırmalarda obezitenin 
kanserle yakın ilgisi olduğu 
belirlenmiştir. Bir başka gerçek 
ise gıda israfıdır ki, Dünya 
Bankası raporuna göre, 
çöplüklere atılan yiyeceklerin 
dünyada açlıktan ölen 
insanların 15 katını besleyecek 
miktarda olduğu bilgisi yer 
almaktadır. Güvenli ve yeterli 
gıda arzında hayvan sağlığı ile 
hayvansal üretimin sağlıklı 
çevresel şartlarda yapılması 
gerekliliği tartışılmaz bir 

gerçektir.Çiftlikten çatala 
güvenilir ve yeterli gıda 
zincirinin bütün halkalarında 
veteriner hekimler en önemli 
rolleri üstlenmektedir. Sağlıklı 
hayvan, sağlıklı çevre, sağlıklı 
gıda ve bütün bunların 
sonucunda sağlıklı insan ve 
sağlıklı toplum olgusunun sahibi 
veteriner hekimlerdir. 
Geleceğimizin, teminatı olan 
çocuklarımızın yeterli 
beslenmesi, sağlıklı gençler ve 
yetişkinler olabilmeleri için, 
ortak akıl ile akılcı politikalar 
geliştirilmeli, halkımızın tüm 
kesimleri yeterli hayvansal 
proteini uygun fiyatlar ile temin 
edebilmelidir. Gelecek 
nesillerimiz adına gıdanın ve 
geleceğinin ön yargılardan 
uzak, gerçekçi ve doğru 
analizlere ihtiyacı vardır. 
İnsanlığın hak temelinde ortak 
ve adil bir paylaşımı olmadan, 
açlık, sefalet ve vahşet devam 
ederken kutlanacak daha nice 
gıda günleri meseleyi 
çözemeyecektir. Global açlığın 
önlenmesi ile güvenli ve 
güvenilir gıda için veteriner 
hekim gerekliliği her zaman göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Dünya Gıda Gününün, gıdanın 
silah olarak kullanılmadığı, 
açlıktan kimsenin ölmediği, tüm 
insanların sağlıklı, güvenilir 
gıdaya ulaşabildiği ve gıda 
güvencesine sahip olduğu bir 
Dünya ve Türkiye özlemiyle 
üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve 
milletimizin 16 Ekim Dünya 
Gıda Gününü kutluyoruz dedi.

YOĞUN YAĞIŞ BEŞİKDÜZÜ'NDE

HASARA NEDEN OLDU 
Yoğun yağış nedeniyle oluşan sel suları Beşikdüzü'nde maddi 
hasara neden oldu. Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun 
yaşanan sel felaketi ile ilgili bir açıklama yaptı. 

aşkan Ramis Uzun yaptığı Baçıklamada şunları 
söyledi;  “20 Ekim akşam 
saatlerinde Bölgemizde 
başlayan şiddetli sağanak 
yağış dolayısıyla Beşikdüzü 
Ardıçatak, Çakırlı, Yenicami, 
Kalegüney ve Dolanlı 

Mahallemizde sel felaketi 
yaşanmıştır. Mahalle 
yollarımızda arazilerde 
konutlarda ve araçlarda maddi 
hasarların meydana geldiği bu 
sel felaketinde can kaybımızın 
olmaması teselli kaynağı-
mızdır. Tüm halkımıza geçmiş 

olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Sel felaketine uğrayan 
Mahallelerimizde; Sayın 
Kaymakamımız, Beşikdüzü 
Belediyemiz, Trabzon 
Büyükşehir Belediyemiz ve 
AFAT ile birlikte çalışmalarımızı 
yoğun şekilde sürdürmekteyiz.”

ASKF hizmet binasında 
düzenlenen törene 

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Devlet Eski Bakanı Faruk 
Özak, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
ASKF Trabzon Şube Başkanı 
Cahit Erdem, Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Birdal Öztürk, 
sporcular ve diğer ilgililer 
katıldı. Buradaki 
konuşmasında, gençlerin 
amatör spor ile zararlı 
alışkanlıklardan korunmasının 
önemine dikkat çeken Vali 
Ustaoğlu, "Trabzon bir spor 
kentidir. İlimizde sporun bütün 
dalları başarı ile temsil 
edilmektedir. Spor altyapısı 
bakımından da güçlü bir iliz. 
Gençlerimiz sahip olduğumuz 
spor tesislerini verimli 

kullanarak ilimize ve ülkemize 
güzel başarılar kazandırmaya 
devam edeceklerine inanıyo-
rum. Bu amaçla mesailerini 
amatör spora veren şehrimizin 
değerli spor insanlarına 

halkımız adına özellikle 
teşekkür ediyorum" dedi. 
Konuşmaların ardından amatör 
spora destek verenlere plaket, 
başarılı olan sporcularımıza da  
ödülleri takdim edildi.

AMATÖR SPOR HAFTASI ÖDÜL TÖRENİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
(ASKF) Trabzon Şubesi işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Amatör Spor Haftası ödül töreni Trabzon'da gerçekleştirildi.

Trabzon Bölgesi (Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon)  
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın 16 Ekim Dünya Gıda 
Gününü Kutlayarak, güvenilir gıda ve israfa Dikkat çekti. 

T
ürk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından 9 Ekim 
Çarşamba günü 

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan 
Barış Pınarı Harekâtı'na verilen 
destek günden güne artarken, 
ülke genelindeki pek çok kurum, 
kuruluş ve STK gibi Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi de çeşitli 
etkinliklerle bu desteği ortaya 
koydu. Harekâtın ikinci gününde 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran Takımının Uzun 
sokak'tan 15 Temmuz Şehitler 
ve Hürriyet Parkı'na gerçekleş-
tirdiği yürüyüş ve ardından park 
içerisinde verdiği konser 
vatandaşların büyük ilgi ve 
beğenisiyle gerçekleştirilirken, 
üçüncü günde ise Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu tarafından 
Araklı ilçesinde Türk Bayrağı 
dağıtıldı. İlçe merkezindeki 
Küçük Cami'de kılınan Cuma 
Namazından çıkan cemaate ve 
çevreden geçen vatandaşlara 
bayrak dağıtan Başkan 

Zorluoğlu, vatandaşlardan, 
ordumuza dualarıyla destek 
olmalarını isteyerek, “Allah 
kahraman ordumuza muvaffa-
kiyetler nasip eylesin, bölgede 
kalıcı barışı ve huzuru tesis 
etmek amacıyla yürütülen 
harekâttan zaferle ayrılıp yurda 
dönmeleri için dualarımız, des-
teklerimiz kendileriyle olacak” 
dedi. Araklı ilçesi dışında, 

Ortahisar'daki İskender Paşa, 
Gülbahar Hatun, Ayasofya ve 
Bahçecik camileri ile şehrin 
muhtelif noktalarında da 
belediye görevlileri tarafından 
vatandaşlara ilk etapta 3 bin 
Türk Bayrağı dağıtılırken, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
ve bağlı birimlerine, Başkan 
Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla 
Türk Bayrağı asıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN

BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim Çarşamba günü Suriye'nin 
kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na verilen destek günden güne 
artarken, ülke genelindeki pek çok kurum, kuruluş ve STK gibi Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi de çeşitli etkinliklerle bu desteği ortaya koydu.



İlçe belediyelerince Büyükşehir 
Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici 

Bakımevi ve Rehabilitasyon Merke-
zine getirilen sokak hayvanlarının te-
davi, kısırlaştırma, aşılama ve küpe-
leme işlemlerinin yapılarak, sağlıkla-
rına kavuşmalarının ardından yasa-
ların emrettiği şekilde tekrar alındıkları 
doğaya bırakıldığını kaydeden 
Zorluoğlu, ilçe belediyeleri ile işbirliği 
halinde bu çalışmaları ilçelerde de 
yapmaya başladıklarını ifade etti. Bu 
kapsamda Akçaabat, Araklı ve Tonya 
ilçelerinde, ilçe belediyelerince oluştu-
rulan alanlarda faaliyete başladıklarını 
belirten Zorluoğlu, “İlçe belediyelerimi-

zin sokak hayvanlarını toplayıp, Geçici 
Bakımevi ve Rehabilitasyon 
Merkezimize getirmesi zaman ve 
kaynak kaybına neden olmakla birlikte 
hayvanların refahını sarstığından aynı 
çalışmalarımızı ilçelerimizde 
gerçekleştirmek adına faaliyete 
başlamış bulunuyoruz. Akçaabat, 
Araklı ve Tonya ilçelerimizde 
başladığımız kısırlaştırma ve tedavi 
çalışmalarımızı diğer ilçelerimizde de 
gerçekleştirmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe 
belediyelerimiz toplama işini 
gerçekleştirip fiziki mekânı oluşturuyor. 
Kısırlaştırma, hekimlik ve tedavi 

hizmeti; ilaç, sarf malzeme, aşı, 
küpeleme ve yem hizmetlerini 
Büyükşehir Belediyesi olarak biz 
gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerin en 
etkin şekilde icra edilebilmesi için 
Sağlık ve Sosyal İşler Dairemiz 
bünyesine tam donanımlı mobil araçta 
kazandırdık. Böylece zaman ve 
kaynak kaybını önlediğimiz gibi 
mevzuatlara uygun olarak toplum 
sağlığını ve sokak hayvanlarının 
refahını da korumuş olacağız” dedi. 
Büyükşehir Belediyesinin, sokak 
hayvanlarına verdiği hizmetler 
hakkında da açıklamalarda bulunan 
Zorluoğlu, sözlerini şu şekilde 

tamamladı: “Belediyemiz Sokak 
Hayvanları Geçici Bakımevi ve 
Rehebilitasyon Merkezinde şuan 
itibariyle 396 köpek misafir 
edilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren 102'si 
yaralı olmak üzere 452 köpek 
merkezine getirilmiş olup, 859 köpeğin 
kısırlaştırma ve tanımlama işlemi 
yapılmıştır. Merkezimizde tedavisi ve 
bakımı yapılan 227 köpek ise 
sahiplendirilmiştir. Sokak hayvanları, 
dünyayı birlikte paylaştığımız 
canlılardır. Eziyet çekmelerine mani 
olmak insanlık görevidir. Bu kapsamda 
yasaların emrettiği çalışmaları, 
ivedilikle yerine getirmek vazifemizdir.”

Büyükliman
Postası 7 25.10.2019 HABER

Büyükşehir Belediyesinin, 
Ortahisar ilçesi Yalıncak 

Mahallesi'nde bulunan Toprak 
Analiz Laboratuvarında, toprak 
numuneleri analiz edilerek ve 
çiftçilere gübre tavsiyesinde 
bulunuluyor. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca 
belirlenen toprak verimlilik 
analizleri; toprak reaksiyonu, 
toplam tuz, bünye, organik 

madde, fosfor, potasyum ve 
kireç tahlillerinin titizlikle 
yapıldığı laboratuvarda bugüne 
kadar yapılan tahliller, uzman 
ziraat mühendislerince 
değerlendirilerek “Trabzon İli 
2019 yılı Toprak Verimlilik 
Raporu” hazırlandı. Buna göre; 
Trabzon'da analizi yapılan tarım 
topraklarında yüzde 80,88 kireç 
miktarının, yüzde 65,27 organik 

madde miktarının, yüzde 32,09 
fosfor miktarının ve yüzde 15,84 
potasyum miktarlarının nor-
malden düşük olduğu görüldü.
ANALİZ YAPTIRMADAN 
FOSFOR VE POTASYUM 
İÇEREN GÜBRE 
KULLANMAYIN
Analizler ilçe bazlı 
değerlendirildiğinde, Akçaabat 
ve Çarşıbaşı ilçelerinden gelen 
toprak numunelerinde yüzde 80 
ve üzeri organik madde eksikliği 
tespit edildi. Organik madde 
açısından tarım toprakları en 
yeterli durumda olan ilçenin 
Dernekpazarı olduğu belirlendi. 
Trabzon'da analizi yapılan tarım 
toprakları fosfor ve potasyum 
elementleri açısından ilçe bazlı 
olarak incelendiğinde ise, 
ilçelerin büyük çoğunluğunda 
fosfor ve potasyum elementle-
rinin fazla bulunduğu belge-
lendi. Bu nedenle çiftçilerin 
toprak analizi yapmadan fosfor 
ve potasyum içeren kompoze 
gübreleri kullanmaması gerek-
tiğinin ifade edildiği raporda, 
toprakta fosfor ve potasyum 
elementlerinin fazlalığının diğer 

besin elementlerinin bitki 
tarafından alınmasını 
engellediğinden, kullanılan 
gübrelerden beklenilen 
faydanın sağlanamadığına 
dikkat çekildi. Raporda, “Bu 
durumda harcanan para ve 
emeğe karşılık beklenen verim 
artışı olmaz. Ayrıca potasyumun 
elementinin fazla olması asit 
karakterli toprakların daha da 
asitleşmesine neden olur” 
ifadelerine yer verildi.
ANALİZİ YAPILAN TARIM 
TOPRAKLARINDA KİREÇ 
YETERSİZLİĞİ DİKKAT 
ÇEKİYOR
Büyükşehir Belediyesi Toprak 
Analiz Laboratuvarında tüm 
ilçelerden gelen toprak 
numuneleri birlikte 
değerlendirildiğinde ise ilçelerin 
tamamındaki tarım 
topraklarında kireç miktarının 
yetersiz olduğu görüldü. Bu 
durumun Trabzon genelindeki 
tarım topraklarının asit 
karakterde olduğunu 
gösterdiğinin belirtildiği raporda, 
“Asit karakterli topraklarda 
yetişen fındık ağacı; azot, fosfor 

ve potasyum gibi elementlerini 
alamadığından fındık 
yapraklarının vaktinden önce 
sararmasına, tepe 
sürgünlerinde kurumalara ve 
azot, fosfor, potasyum 
noksanlığında görülen arazların 
meydana gelmesine neden olur. 
Bu durumda toprak analizi ve 
kireç tavsiyesine göre tarım 
kireci uygulaması mutlaka 
yapılmalıdır” denildi.
BAŞKAN ZORLUOĞLU: 
ÇİFTÇİLERİMİZ BU 
HİZMETTEN YARARLANSIN
Konuyla ilgili olarak 
değerlendirmelerde bulunan 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm 
çiftçilerin Toprak Analiz 
Laboratuvarından 
yararlanmasını istediklerini 
ifade etti. Toprak Analiz 
Laboratuvarında uzman ziraat 

mühendisi, biyolog ve 
kimyagerlerce gerekli analizlerin 
titizlikle yapıldığını kaydeden 
Zorluoğlu, “Yapılan analizlerin 
tümü değerlendirilerek uzman 
ziraat mühendislerince 
hazırlanan rapora göre, yanlış 
gübre kullanımı verimi 
düşürdüğü gibi topraklarımıza 
zarar vermektedir. Bu nedenle 
çiftçilerimizin bu hizmetimizden 
yararlanarak, ortaya çıkacak 
sonuca göre gübreleme 
yapmaları hem ekonomileri hem 
de insan ve çevre sağlığı için 
önem taşımaktadır. Çiftçilerim-
izin toprak numunelerini 
Yalıncak'ta bulunan laboratu-
varımıza getirerek analiz yaptır-
malarını, analiz sonucunda 
ifade edilen önerilere göre 
gübreleme ya da kireç takviye-
sinde bulunmalarını özellikle 
rica ediyorum” diye konuştu.

DOĞAYA TEKRAR BIRAKMAK ZORUNDAYIZ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, toplum ve hayvan sağlığının en iyi şekilde 
sağlanması adına, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını genişleterek sürdürdüklerini bildirdi. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2019 YILI
TOPRAK VERiMLiLiK RAPORU'NU AÇIKLADI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında hizmete 
açılan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarında analiz edilen 4 bin 602 toprak 
numunesinin sonuçlarına göre “Trabzon İli 2019 Yılı Toprak Verimlilik Raporu” hazırlandı. Buna göre, 
analizi yapılan tarım topraklarında kireç ve organik madde miktarının yetersiz olduğu görüldü.

üm Şehit Çocukları Yardımlaşma TDerneği'nin desteğiyle yaptırılan 
kütüphanenin açılışına Vali 
Ustaoğlu'nun yanı sıra eşi Şenay 
Ustaoğlu, Tüm Şehit Çocukları 
Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı 
Meltem Kaya, Gazeteci Yazar Sadık 
Albayrak, şehidimizin eşi Dudu 
Gençleşen, kızı Leman Ece 
Gençleşen, il protokolü, şehit aileleri 
dernek yöneticileri ve öğrenciler 
katıldı. Buradaki konuşmasında 
milletimiz, bayrağımız, vatan 
toprağımız adına canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizin adlarının yaşatıldığı 
bu tarz projelerin önemine değinen 
Vali Ustaoğlu, “Bugün burada 41'inci 
Yaşayan Şehit Kütüphanesinin açılışı 
için bir araya geldik. Gençlerimizi bilgili 

ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek 
bizlerin en önemli görevleri arasında 
yer almaktadır. Öğrencilerimizi 
kütüphanelerle buluşturmak için 
üzerimize düşen tüm sorumlukları 
yerine getirmeliyiz. Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü için canlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. Kütüphanemiz ilimizde kitap 
okuma oranının artırılmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu güzel projeyi 
okulumuza kazandıran ve emek 
harcayan herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından Vali Ustaoğlu ve 
beraberindekiler Şehit Tevfik Ayhan 
Gençleşen Kütüphanesinin açılışını 
yaparak kütüphaneyi ve  sınıfları 
gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

ŞEHİDİMİZ TEVFİK AYHAN GENÇLEŞEN ADINA KÜTÜPHANE
“Yaşayan Şehit Kütüphaneleri” projesi kapsamında 
Trabzon Kız İmam Hatip Lisesinde, Şehit Tevfik Ayhan 
Gençleşen adına düzenlenen kütüphanenin açılışı Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katımıyla gerçekleştirildi.



2023 seçimlerine 
özverili bir şekilde 
hazırlanan 
Yeniden Refah 
Partisi, Türkiye 
genelindeki il ve 
ilçe kongrelerini 
tamamlayarak 
Ankara da 
yapılacak olan 
1. Olağan Büyük 
Kongre için tarih 
belirlendi.

GG
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

DENETiMLER 
ARTARAK DEVAM EDECEK

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Sadık AYDIN 5'de

ÇÖK-KAPAN-TUTUN

ASKIDA ÇORAP BÜYÜK KONGRENİN 
TARiHi BELLi OLDU

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

KAHRAMANLAR 45 YIL SONRA KIBRIS'A
YENiDEN ÇIKARMA YAPTI

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN 
ÖZEL ETKİNLİK

> Sadık AYDIN 4'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
> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

> Sadık AYDIN 4'de

13-17 Ekim 2019 tarihleri arası Vakfıkebir İlçesinde 
ikamet eden Kıbrıs Gazileri ile Lefkoşa - Girne- 
Güzelyurt - Gazimağusa gezisi yapıldı. 

Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel 
öğrenim gören öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlendi.

Tonya İlçe 
Müftülüğü 
tarafından Tonya 
Merkez Ulu 
Camii'nde, namaz 
kılınan yerlerin 
temiz tutulması, 
vatandaşların 
birbirinden 
rahatsız 
olmamaları 
açısından 
"Askıda Çorap" 
uygulaması 
başlatıldı. > Abdulkadir AYNACİ 5'de

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi, 
Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla 
okulda Deprem Tatbikatı gerçekleştirdi. Vakfıkebir İlçe Jandarma Trafik Timlerinin sorumluluk 

bölgesinde bulunan, Taşımalı Öğrenci servisi yapan 
araç ve şoförlerine yönelik denetlemeler ve öğrenci 
bilgilendirmeleri yerinde yapılıyor. 


