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> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

96. YIL COŞKUSUVakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı 
tarafından Cumhuriyetin 96. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 
Ramada Otelde, Cumhuriyet balosu düzenlendi.
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TEKERLEKLİ SANDALYE 
BAĞIŞINDA BULUNDULAR
Vakfıkebir Devlet Hastanesinden 
yapılan açıklamada, Hastanemizde 
kullanılmak üzere hayırsever 
vatandaşlarımız tarafından tekerlekli 
sandalye (Hasta Taşıma Aracı) 
bağışında bulunmak isteyen 
şahıslarla yaptığımız görüşmeler 
sonrası ihtiyacımız doğrultusunda 
hastanemize bağışta bulunulmuştur. 
Vakfıkebir'li olup ilçe dışında 

gurbette yaşayan Afyon ve Yamak 
aileleri ile yaptığımız görüşmeler 
neticesinde yeni sistem tekerlekli 
sandalye (Hasta Taşıma Aracı) 10 
adet alınarak hastanemizde 
kullanılmak üzere bizlere teslim 
edilmiştir. Örnek davranış sergile-
yerek bu bağışları gerçekleştiren her 
iki aileye de teşekkür ediyoruz. 
Yapılan bağışla birlikte böylece 
hastane içerisinde hastaların 
rahatça taşınabileceğini belirttiler.

Ahmet KAMBUROĞLU

“HERKES NÖBETTE”
Bu hafta Vakfıkebir'de Salı gecesi sağanak 

yağış başladı…

İnsanlar yine ellerinde kovalar, küreklerle 

bekledi. Yoldan aşağıya doğru akan sular 

ve şehir alt şebekesinin çekmemesi 

durumda, çarşıdaki bazı işlerinde su 

baskınına neden oluyor…

Her sağanak yağmurda esnaf tetikte 

bekliyor…

Şehrin bazı noktalarında bu sorun daima 

var…

Bir çözüm var mı?

Şuan itibari ile yok?

İnsanlar bu kış ayında yine kovalarla, 

küreklerle nöbet tutmaya devam edecek 

gibi görünüyor…

Bu sorun şehrin bazı noktalarında 

yoğunlaşıyor. İnsanlar sürekli bu konu için 

şikayet edip duruyorlar, şehrin alt yapı 

durumu iyi aslında ama bazı noktalarında 

su çekmeme problemleri oluşuyor…

Bunları sürekli biz video şeklinde çekip 

insanlarla paylaşıyoruz…

Belediye ve TİSKİ ekipleri nasıl çalışıyorsa, 

bizler de o sağanak yağmurun altında 

çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz…

İnsanlar Vakfıkebir'den habersiz 

kalmasın…

Biz bunları görürken, başkalarının 

görmemesi mümkün değil. Yapılmak 

istendikten sonra her şey yapılabilir, yeter ki 

yapılması istensin…

Birkaç dönem önceki Başkan Yunus Halis 

Mollaahmetoğlu tarafından şehrin alt 

şebekesi yapılmıştı. Eğer bu şebeke 

yenilenmese idi, Vakfıkebir'de birçok kez su 

baskınları ile karşı karşıya kalacaktık…

Başkan o zaman iyi düşünmüş ve yerli 

yerinde bir karar vermişti…

Yakın zamanda bu tür problemler 

çözülürse, insanlar nöbet beklemeden 

kurtulur…

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

Geçen hafta cumartesi günü Karadağ 

yaylasında birkaç kişinin evine hırsız 

girmiş…

Bu hırsızların kim oldukları belirlemedi…

Kiminin evinden bir şey alınmazken, 

kimilerin evlerinden ise buzdolabı, çamaşır 

makinesi gibi eşyaların çalındığını 

söylediler…

Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri, olay 

yerine gitmiş ve gerekli çalışmaları 

yapmışlar…

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

Kemaliye ilkokulundan anlamlı destek…

Öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı yazarak 

ve Türk Bayrağını ellerinde tuttular, birde 

öğrencilerden oluşan “YANINIZDAYIZ” 

yazısını oluşturdular…

Bunu düşünen öğretmen ve öğrencileri, bu 

desteklerinden dolayı kutluyorum…

Geleceğimiz olan bu çocuklarımızın iyi 

eğitime ve her şeyde bilinçlenmelere ihtiyaç 

olduğunu düşünüyorum…

Hiçbir okul böyle bir çalışma yapmamıştı 

ama Kemaliye İlköğretim yaptı.

Helal olsun öğretmenlerimize ve 

öğrencilerimize…

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

Fol deremiz yine doldu…

Kış ayının yaklaşması ile akan su, kum 

birikintilerine sebep oluyor. Bundan dolayı 

su ile kum birikintileri aynı seviyeye ulaştı 

ve görüntü kirliliği de başlamış oldu…

Vakfıkebir'in gözbebeği olan yerin bu 

durumda olması üzücü…

Bu durumun düzeltilmesi ve su 

fıskiyelerinin çalışması bekliyoruz…

V
akfıkebir Ak Parti İlçe 
Başkanı ve işadamı 
Ahmet Uzun'un 

organize ettiği 
Trabzonspor'un formalarının 
dağıtıldığı program Uzun 
Ticaret Vestel Bayi'inde 
gerçekleşti.  Vakfıkebir'li 
hemşehrimiz gurbette 
yaşayan işadamı Recep 
Yılmaz, Lise öğreniminden 
sonra gittiği gurbette kendi 
öz değerlerini ve gelenek, 
göreneklerini unutmayarak 
hem ilçesine hemde 
bölgesine katkı sunmaya 
devam ediyor. Kendisinin de 
uzun yıllar Vakfıkebir 
İlçesinde ve dışarıda amatör 
olarak futbol oynadığı ve 
futbola olan sevgisinin 
çocukluk yaşlardan beri geldiği 

bilinmektedir. Ayrıca Trabzonspor'a 
olan tutkusunun ve bağlılığının 

çocukluk yaşlardan itibaren devam 
ettiği bilinen Recep Yılmaz, her 

deplasman ve iç saha 
maçına gittiğini bunun yanı 
sıra yurtdışı maçlarını da hiç 
kaçırmadığını söyleyebiliriz. 
Trabzonspor'a olan sevgisi 
ve bağlılığının bir simgesi 
olarak takımına sahip çıktı 
ve 40 adet Trabzonspor 
formasını arkadaşlarına 
hediye etti. Ayrıca İşadamı 
Recep Yılmaz, Vakfıkebir 
ilçesi genelinde tespit 
edilecek 50 öğrenciye de 
önümüzdeki günlerde forma 
hediye edeceğini belirtti. 
Fanatik Trabzonspor 
sevdalısı olduğunu belirten 
Yılmaz, Trabzonspor için 
yapamayacağım hiçbir şey 
yoktur. Trabzonlu ve Trab-
zonsporlu olmaktan onur, 

gurur ve mutluluk duyuyorum dedi. 

iŞADAMI YILMAZ'IN TRABZONSPOR SEVDASI

HAYIRSEVERLERDEN 
TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI

Vakfıkebir'li hemşehrimiz gurbette yaşayan işadamı Recep Yılmaz'ın Trabzonspor sevgisi ve 
aşkı tutku haline dönüştü.  Forma alıp takımına sahip çıkıyor ve aldığı formaları dağıtıyor.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından Yalıköy 
Mahallesi'nde gerçekleştirilen 

'Sabah Namazı Buluşması'na; 
Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İl Müftü 
Yardımcısı Sıtkı Kaya, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, bazı meclis üyeleri, 
daire amirleri, STK temsilcileri, din 
görevlileri, vatandaşlar ve Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursu 
öğrencileri ile bazı basın mensupları 
katıldı. İlçe müftülüğünün cami 
programları kapsamında Yalıköy 
Mahallesi Yalıköy Camii'nde 
düzenlenen 'Sabah Namazı 
Buluşması'nda, namazdan önce 

Kur'an-ı Kerim tilâveti, ilâhi ve 
kasidelerle birlikte cemaatin de 
iştirakiyle salât-selâm ve tekbirler 
okundu. Daha sonra Trabzon İl 

Müftüsü Osman Aydın, millet 
varlığımızı devam ettirmede birlik-
beraberliğin önemi, toplumsal 
dayanışma ve kaynaşmanın 

zarureti üzerine yaptığı kısa 
konuşmasının ardından sabah 
namazını kıldırdı. Namazın 
ardından yapılan tesbih, tekbir, 
tehlil, salavâtı şerîfelerin 
okunmasını müteakip başta aziz 
şehitlerimiz olmak üzere bu vatan 
için canlarını fedâ eden tüm şehit ve 
gâzilerimiz ile din ve devlet 
adamlarımız için; devletimizin 
ilelebet payidar olması, kahraman 
ordumuzun yurt içi ve yurt dışında 
hain terör örgütlerine karşı 
yürüttüğü operasyonlarda başarılı 
olması, milletimizin birlik-beraberlik, 
sıhhat ve afiyeti için dua edildi. 
Program, caminin altındaki 
mekanda cemaate ikramda 
bulunulmasıyla sona erdi.

YALIKÖY'DE DÜZENLENEN
'SABAH NAMAZI BULUŞMASI'NA YOĞUN İLGİ

Milletimizin birlik-beraberlik, 
sıhhat ve afiyeti için dua edildi.
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Vakfıkebir ilçesi Sahil 
Stadyumunda yapılan 

kutlama törenine yoğun ilgi 
görüldü. Kutlama töreninde 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ve Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
öğrencilerin ve halkın 
bayramını kutladılar. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
günün anlam ve önemini 
belirten konuşmasını yaptı. 
“ÇOK YAŞASIN MİLLETİMİZ, 
ÇOK YAŞASIN 
CUMHURİYET”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta; “Bilindiği gibi, 
Büyük Atatürk'ün önderliğinde, 
tüm imkansızlıklara rağmen, 
büyük bir inanç ve kararlılıkla 
yürütülen Kurtuluş Savaşımız, 
tarihte eşine az rastlanır bir 
zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu 
zafer, Cumhuriyet'le 
taçlandırılarak, tarihimizin en 
büyük dönüm noktalarından 
birisi olarak gerçekleştirilmiştir. 
Cumhuriyet rejimi; demokratik, 
laik ve sosyal hukuk devletini 
gerçekleştirme inancının temel 
dayanağı olmuştur. Millet 

egemenliğine dayanan Cumhu-
riyet idaresi, Türkiye Cumhuri-
yeti'ne vatandaşlık bağı ile 
bağlı olan herkese fert olma 
hakkını vermiş ve sorumlulu-
ğunu yüklemiştir. İnsanı ön 
planda tutan bu anlayışla, dev-
letin ve toplumun geleceğinden 
kendini sorumlu tutma şuuru 
geliştirilmiş, insanlığın ortak 

değeri olan medeniyetin gelişi-
mine büyük katkılar sağlan-
mıştır. Kısaca; Cumhuriyet, 
Türk insanının ufkunu açmış, 
yaratıcı gücünü ortaya çıkar-
mış; O'nu modern dünyanın 
kavram ve değerleri ile tanıştır-
mıştır. Türk Milleti, modern 

dünyanın bir üyesi olmanın 
haklı onurunu tatmış; devleti-
miz, gelişen ve kalkınan bir 
“dünya devleti” olmanın kıvan-
cına erişmiştir. Millet olarak, 
bugün bunun haklı gurur ve 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyo-
ruz. Bunun içindir ki; Cumhuri-
yetimizin ilanının yıldönümleri 
olan Cumhuriyet Bayramlarını 

her yıl tüm yurtta büyük bir 
coşkuyla kutluyoruz. Tabi ki 
ülkemizin bu gelişmesine 
uygun olarak Vakfıkebir'imizde 
de büyük gelişme ve ilerleme 
kaydedilmiştir. Ülkemizin 
günümüz dünyasında daha 
fazla söz sahibi olabilmesi için 

dünyadaki gelişme ve değiş-
meleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek 
millet, tek devlet, tek vatan ya-
pan yüksek değerlerimize sahip 
çıkmaya ve bu değerleri yücelt-
meye devam etmeliyiz. Milli 
birlik ve sosyal dayanışma ruhu 
içinde birbirimize kenetlenerek; 
birlik, beraberlik ve dayanışma-
mızı sürdürmeliyiz. Üzerinde 

bulunduğumuz coğrafya tarihin 
her döneminde politik, stratejik 
ve ekonomik cazibe merkezi 
olmuştur. Bu nedenle zorlu bir 
coğrafya olarak bilinmektedir. 
Yaşadığımız bu zorlu coğrafya-
da var olabilmenin, büyümenin, 
güçlü ve mutlu olabilmenin 

temel koşulu birlik ve beraberlik 
bilincine sahip olmaktır. Aziz 
milletimiz gücünü ve bekasını 
sağlayan enerjisini birlik, 
beraberlik ve kardeşliğinden 
almaktadır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 
96. Kuruluş yıldönümünü bir 
kez daha kutluyor, Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah 
arkadaşlarını, bu toprakları 
vatan yapan aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi 
sonsuz minnet, şükran ve 
rahmetle anıyorum. Çok 
yaşasın milletimiz, Çok yaşasın 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu 

olsun dedi.” Cumhuriyet Bay-
ramı programının organizas-
yonunu Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu yaptı. Programın 
sunuculuğunu Atatürk ortaokulu 
öğretmen-lerinden Havva Tırış 
ve Erşan Kalafatoğlu yaptı. 
Öğrenciler Çınar Kaan Komut, 
Sena Semin Yıldız, Tuana 
Kerim, Beray Kazancı ve Yusuf 

Kaan Sağlam şiirler okudular. 
Düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren eser sahiplerine 
ödülleri verildi.  Halk oyunları 
gösterileri sunuldu. Program 
Cumhuriyet Ortaokulu bandosu 
eşliğinde yapılan geçit töreni ile 
sona erdi.

96. YIL COŞKUSU

Vakfıkebir İlçesinde ve 
Büyükliman Havzasındaki 

spor kulüplerinde Antrenörlük 
yapan ve halen faal olarak ilçe 
dışında bir kulübü çalıştıran 
Muhtar Gökhan Bahadır, 
Vakfıkebir İlçesinin bu acı 
tablosunu gün yüzüne çıkarttı. 
Bahadır, herkesin elini 
vijdanına koyarak taşın altına 
elini koyma vaktinin geldiğini 
belirterek herkesi göreve davet 
etti. Gökhan Bahadır yaptığı 

açıklamada şunları söyledi. 
“NERDESİNİZ 
BÜYÜKLİMANLILAR”
Gökhan Bahadır;  Tarihi 
geçmişi ve misyonuyla büyük 
bir ilçe olan Vakfıkebir'imiz 
maalesef futbol anlamında 
kulüplerimizin kötü 
yönetilmeleri sonucu bitme 
aşamasına geldiğini belirtti. 
Bahadır,  “Tarihi ilçemizde 
Trabzonspor ile aynı tarihte 
1967 yılında kurulan tarihi 

geçmişi başarılar ile dolu 
Büyüklimanspor ve 1985 
yılında kurulan bir döneme 
damgasını vuran tarih yazan 
Vakfıkebir Kirazlıkspor çok acı 
söylemeliyim ki yok sayılma 
noktasına geldiler. Trabzon 
TÜFAD yönetim kurulu üyesi ve 
bir Vakfıkebirli teknik adam 
olarak şunu belirtmeliyim ki, 
hiçbir kulübümüz hiç kimsenin 
tekelinde değildir. Bırakın bu işi, 
bu işten anlayan işin ehli 

insanlar yönetsin bu 
kulüplerimizi. Artık yeter. Neden 
yeni bir takım gurup 3.lig yada 
2.lig de oynuyor olmasın. 
Maddi konuda ilçemizin hiç bir 
sıkıntısı olmaz. Yeter ki 
kurulacak takım bir başkasının 
tekelinde olmasın.  Bu takıma 
herkes sahip çıkar. Bu gün 
Hekimoğlu Trabzon'u ilçemizde 
gururla izliyoruz. Deplasmanlı 
ligde oynayan Tonya Doğan 
spor'un maçları ilçe stadımızda 

oynanıyor. Bütün 
bu müsabakaları 
sdatı dolduran 
yüzlerle 
Vakfıkebirli ve 
bölge halkı gururla 
izliyor.  İlçemizde 
tesisler 
noktasında çim 
sahamızın yanı 
sıra sahilde suni 
çim sahamız bile 
var. Yöremizde 
birçok kulüplerde 
futbol oynayan 
gençlerimiz 
varken ve hala 
yetenekli 
sporcularımız 

varken ne yazık ki 
kulüplerimiz saha da yoklar. 
Lakin en can alıcı nokta 
ilçemizde genç iş 
adamları ve 
uluslararası ticaret 
yapan girişimc-
ilerimiz daha da 
önemlisi siyasilerimiz 
mevcutken peki ne 
bekliyoruz. Artık 
ortaya çıkın. 
Gençlerimize, 
kulüplerimize hep birlikte sahip 
çıkalım dedi.” Bahadır, 
“Vakfıkebir son dönemlerde 
futbol açısından sporseverlerce 
eleştiri altında. Hiçbir 
kulübümüz kimsenin veyahut 
bir zümrenin tekelinde 
kalmamalıdır. Bu hususta yeni 
adımlar atılmalı. Yoksa son 
şimdiden belirginleşti. Bizler 
gençlerimizi spor sahalarına 
çekmeliyiz. Yoksa Trabzon'un 
bacasız sanayisi olan futbol 
ilçemizden yok olacak. Gençle-
rimiz yanlış işler peşinden 
yanlış yollara sapacaklar. Bizler 
varız. İlçemin güzide insanları, 
değerli işadamlarımız ve 
ihracatçılarımız bu özel konu ile 

ilgili olarak gereğini 
yapacaklardır. Yeni bir oluşumla 
gelecekte futbolda söz sahibi 
bir ilçe olacağız. Buna ben 
inanıyorum. Sizlerde inanın. 
Yeter ki sahip çıkılsın. Bana 
sesimi duyurma fırsatı veren 
Büyükliman Postası 
Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. 
Spor birlik ve kardeşliktir diyor 
tüm sporseverlere saygı ve 
sevgilerimi iletiyorum dedi.”

Sena Semin Yıldız Çınar Kaan Komut Tuana Kerim Beray Kazancı ve Yusuf Kaan Sağlam

96. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Vakfıkebir İlçesinde de yapılan törenle coşkulu bir şekilde kutlandı. 

FUTBOL TAKIMLARIMIZ
SAHAYA ÇIKAMIYOR

Amatör Futbol 
Kulüpleri'nin futbolcu 

ve finans kaynağı 
bulamayarak sahaya 
çıkamadıkları bir acı 
dönemi yaşıyoruz.

Gökhan Bahadır;
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Osman KOYUNCU

u yazıda, 1797 yılında Kayseri'de Byapılan ve birinci sınıf tarihi eser 

olmasına rağmen 2011 yılında yıkılarak 

Seyyid Burhaneddin Türbesi yakınına 

taşınan camiden bahsetmeyeceğim.  Bazı 

dindar görünümlü, ön saflarda namaz 

kılıp, cami arsalarına göz dikenlerden de 

söz etmeyeceğim. Bu caminin yerinde 

Hunat iş merkezinin yapıldığını 

söylemeyeceğim. Rant uğruna cami 

arsalarının nasıl talan edildiğini hiç 

demeyeceğim. Bu yazı burada kılınan bir 

cenaze merasimi hakkındadır. 

Zekeriya Altınok adında bir polis memuru, 

“FETO” suçlamasıyla görevden atılıyor ve 

tutuklanıp ağır cezada yargılanıyor, uzun 

sure cezaevinde yatıyor.  Sonra bırakılıyor 

fakat dışarıdan ağır cezada terör 

sucundan mahkemesi devam ediyor, bu 

esnada askere alınıyor. Şimdi bundan 

sonrasını hukukçu Prof. Dr. Ahmet 

Battal'ın yazısından bir parça ile devam 

edelim.

“ Ama ilginçtir, eline yine “devletin silâhı” 

veriliyor. (“Bu devlet akıllanmayacak” 

diyeceğiz, ama yanlış anlaşılacak, 

demeyelim!).Ve kaderin hükmü geliyor. 

Eski polis olan bu asker, devletin emriyle 

ve devletin silâhıyla devlet düşmanı 

teröristleri yakalamaya çıktığı bir sırada 

teröristlerce açılan ateş sonucunda silâh 

arkadaşlarıyla birlikte yaralanıp şehit 

düşüyor. Cenaze namazı nerede kılınıyor 

biliyor musunuz? Kalem kırdı camiinde! 

Müthiş bir tevafuk…

Şehit asker (bizce “şehit polis”, zira ha 

asker ha polis, ikisi aynıdır) diyor ki: 

Devletin sev dediklerini sevmemiş ya da 

sevme dediklerini sevmiş olabilirim, ama 

bu sadece beni bağlardı. Ben, bugün bu 

camide beni ve benim gibileri teröristlikle 

suçlayanların kalemini kırdım. Kusurum, 

eksiğim, yanlışım olabilir, ama hem 

terörist hem şehit olamayacağıma göre 

hakkımda KHK düzenleyip beni terörist 

listesine yazanların da kalemini kırdım. 

Adaleti bu dünyada arayanlara örnek 

olamadım, ama ahiretten ve hesaptan 

korkarım diyenler benim hesabımdan 

korksunlar, onların da kalemini kırdım. “

   Bir Karadeniz filimi vardı, hatırlarsınız 

Hızır idi yunus idi. Nasıl bir devlet sistemi 

ki terörist deyip suçluyorsun, sonra aynı 

kişiye tekrar devletin silahını veriyorsun 

ve savaşa gönderiyorsun. Siyasilerin ve 

halkın bir kısmı terörist(haşa ben 

demiyorum; hakkım ve haddim değil, 

kesinleşmiş mahkeme kararı yok.) bir 

kısmı şehit diyor. Bir kişi, hem şehit hem 

de terörist olamaz.  Dünyada çok eski ve 

derin devlet gelenekleri olan ülkeler, Çin, 

Rusya, İran ve Türkiye'dir. İtalya ve 

Yunanistan'ı çoktan solladık. Bu kadar 

derin devlet gelenekleri olan bu ülkede, 

nasıl olurda en geri kalmış ülkelerde bile 

olmayan hukuk hataları oluyor, devlet 

nasıl bu hale geldi. Sizin aleyhinize bile 

olsa adaletten şaşmayın diyen bir dinin 

mensuplarıyız. Devlet adaletle ayakta 

durur, bir gün sende muhtaç olursun.

KALEMKIRDI CAMİİ

TÜRK BAYRAĞI AÇAN ÖĞRENCİLER, 
MEHMETÇİKLERE DESTEK VERDİ 
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu Okul İdaresinden yapılan açıklamada; 
2019-2020 Eğitim-Öğretim başında öğretmen 
ve öğrencilere başarılar dileyen 
Mehmetçiklerimize bizde Barış Pınarı harekatı 
için hazırladığımız video ile mesaj gönderdik. 
Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle 
yazdıkları Türk Bayraklı 
'YANINIZDAYIZ'mesajıyla, Fırat'ın doğusunda 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yürütülen 
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e 
destek verdiler. Öğretmenlerinin önderliğinde  
öğrenciler, okul bahçesinde oluşturdukları 
"Barış Pınarı" kareografisi ile  "Vatanımızın ve 
bayrağımızın yorulmaz bekçileri olan güvenlik 
güçlerinin yanındayız. Biz 7'den 70'e 
Türkiye'yiz. Eğitim ordusunun neferleri olarak, 
ordumuzun ve devletimizin yanında olmaktan 
gurur duyuyoruz" mesajı verdiler. 
video : https://youtu.be/RJ2oEIFpk1M

MEHMETÇİĞE 
BiR SELAMDA 
KEMALiYEDEN

VAKFIKEBİR MYO ÖĞRENCİLERİ
BiLGiLENDiRiLDi

K
onferansta Vakfıkebir 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcısı 

Mustafa Daloğlu, halk eğitim 
merkezinde aktif durumda olan 
Mesleki, Sosyal ve Kültürel 
kurslar ile gelen talepler doğrul-
tusunda açılması muhtemel 
kurs ve eğitim programlarına 
ilişkin detaylı bilgiler verdi. Su-
numun ardından yapılan soru 
cevap bölümünde ise öğrencile-
rin ihtiyaç duydukları eğitim 
programları değerlendirildi.  
Konferansın kapanışında söz 
alan Vakfıkebir Meslek Yüksek-
okul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Tolga Ergün, halk eğitim merke-

zindeki eğitim programlarına 
katılan veya katılmayı düşünen 
öğrencilere derslerde devam 
zorunluluğunu yerine getirme-
leri gerektiğine dikkat çekti. 
Konferansa, Vakfıkebir Yüksek-
okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Soner Demirtaş, Vakfıkebir 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, Yüksekokul 
Müdür Yardımcıları ile Akade-
mik - idari personel ve 
öğrenciler katıldı. 

B
aşkan Refik Kurukız 
bölgenin en modern ve 
en görkemli belediye 

binasını tamamladıktan sonra 1 
milyon TL'lik yeni bir yatırımla 
ilçe merkezindeki tüm cadde ve 
sokakların parke taşlarını 
değişerek, yürüyüş kaldırımları 
ve aydınlatmaları ile birlikte 
muhteşem bir görünüme 
kavuşturacak. Parke taşı 

döşeme çalışmaların 
başladığını ifade eden 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, “İlçemize hizmet 
yapabilmek, halkımıza 
verdiğimiz sözleri yerine 
getirebilmek için çok yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 
olarak 15 yıl önce döşenen 
sokak taşlarımızın, yürüyüş 
kaldırımlarımızla birlikte 

yenilenebilmesi için proje 
hazırlayarak hayata geçirdik. 
Çalışmalarımız yoğun bir 
şekilde devam ediyor. Bu 
çalışmalarımıza paralel olarak 
aydınlatmalarımızı da 
yenileyeceğiz. Daha sonrada 
ilçemizdeki binaların dış 
cephelerinin iyileştirme 
çalışmalarını gerçekleştireceğiz. 
Her alanda gelişen, değişen ve 
hak ettiği hizmetleri alan bir 
Şalpazarı var. Sokak ve 
caddelerimizde başlattığımız 
hizmetin ilçemize gelmesine 
sağlayan; Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat 
Kurum'a, Trabzon 
Milletvekillerimize, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'na, Karayolları 
Genel Müdürümüze ve Bölge 
Müdürümüze, AK Parti 
Şalpazarı İlçe Teşkilatımıza 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz.
14.10.2011 tarih ve 596355 belge nolu Sanayi Sicil Belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür.

Cemsan Elektrikli Cihazlar San.ve Tic.Ltd.Şti.

ZAYİİ

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğrencileri okulun 
bahçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek 
için "YANINIZDAYIZ" diyerek  Barış Pınarı koreografisi oluşturdu. 

“Kalbimiz Sizinle”

ŞALPAZARI DEĞİŞİYOR ŞALPAZARI GELİŞİYOR

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Cumhuriyetin 96. Kuruluş 
Yıldönümü nedeniyle bir kutla-
ma mesajı yayınladı. Balta 
mesajında; “Kurtuluş Savaşı'n-
da tarihi bir başarı elde edilmesi 
ve ardından Türkiye Cumhuri-
yeti'nin kurulması, Anadolu'daki 
bin yıllık egemenliğimizi 
ebedileştiren ileri görüşlü bir 
adım olmuştur. Cumhuriyet, 
toplumun herhangi bir kesimi 
için değil, milletin tamamına ait 
bir yönetim biçimi olarak kabul 
edilmiştir. Cumhuriyet cumhu-
rundur, halkındır, herkesindir. 
Ayrım gözetilmeksizin herkes, 
Cumhuriyetimizin gerçek sahi-
bidir. Ülkemizin her köşesinde 
refah ve huzur ikliminin hakim 
olması için milletçe birbirimize 
kenetleniyor; istiklalimizi, cum-
huriyetimizi ve demokrasimizi 
tehdit eden bütün şer odakları 
karşısında azim ve kararlılıkla 
mücadele ediyoruz.  Barış 
Pınarı Harekâtı ile DEAŞ ve 
PKK/KCK/PYD/YPG varlığını 
sonlandırmak, hudutlarımızın ve 
halkımızın güvenliğini sağla-
mak, bir barış koridoru tesis 
ederek Suriyeli kardeşlerimizin 
kendi evlerine, topraklarına 

dönüşlerini gerçekleştirmek 
amaçlanmıştır. Ülkemizin de 
içinde yer aldığı bölgeye barış 
ve huzurun getirilmesi amacıyla 
yürütülen Barış Pınarı Harekâtı 
isteğimiz neticeye kavuşmuştur. 
Bu vesileyle harekâta katılan 
tüm güvenlik güçlerimizi kahra-
manlık ve fedakârlıklarından 
dolayı kutluyorum. Harekât 
sırasında şehadet mertebesine 
ulaşan başta kahraman ve 
fedakâr silah arkadaşlarımız 
olmak üzere asker-sivil tüm 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. 
Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe 
adım adım yürüdüğü bir 
dönemde, bir olarak, birlik 
olarak, milletimiz için bu 

toprakları vatan kılan değerlere 
sonuna kadar sahip çıkarak 
yolumuza devam edeceğiz. 
Hiçbir gücün, hiçbir kötü niyetin, 
hiçbir kirli emelin bizi yolumuz-
dan döndürmesine izin verme-
yeceğiz. Cumhuriyetimizin 
kazanımlarının her geçen gün 
daha da arttığı, demokrasimizin 
daha da güçlendiği bir 
dönemde, hemşerilerimin ve 
bütün milletimizin Cumhuriyet 
Bayramını tebrik ediyor, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 
Cumhuriyetimizi yaşatmak için 
canını feda eden tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum" 
ifadelerini kullandı.

MUHAMMET BALTA'DAN 29 EKiM MESAJI! 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta "Büyük 
fedakarlıklarla kazandığımız bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan, millet iradesinin 
hakim kılındığı Cumhuriyetimizin 96. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz' dedi. 
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BÜYÜKLİMAN'DA HALİLOĞLU DÖNEMİ BAŞLADI

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 
Cumhuriyet Bayramı mesajında şu 

ifadelere yer verdi. “Kurtuluş Savaşı 
sonucunda 29 Ekim 1923 günü ilan edilen 
Cumhuriyetimizi, her zaman koruduk ve 
sonsuza kadar korumaya devam edeceğiz. 
Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, 
asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla 
sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyet-
ler seviyesinin üstüne çıkarmak için kararlılık 
ve azimle çalışmak en önemli görevimizdir. 
Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı 
için canlarını feda eden şehitlerimizi asla 
unutmayacağız. Cumhuriyet, geleceğe büyük 
bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici 
atılımların ve başarıların sağlanması ve her 
türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde 
bizlere güç veren bir değerdir. Cumhuriyetin 
kuruluşunun yıl dönümünü yaşadığımız bu 
tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz 
etrafında her zamankinden daha güçlü bir 
şekilde kenetlenme günüdür. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün “Türk Milletinin tabiat ve 
adetlerine en uygun olan idare” diyerek 
bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin 
müdafaası ve muhafazası her şeyden önce 
gelmektedir. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve 
bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden 
asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. 
Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere İstiklal Savaşı kahramanlarını ve aziz 
şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi 
minnet ve şükranla anıyor; 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak, 
Vakfıkebirli hemşehrilerime sağlık, huzur ve 
esenlikler diliyorum dedi.”

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman İlkokulunda 
2019- 2020 eğitim 

öğretim yılı okul aile birliği 
toplantısı gerçekleştirildi. Saygı 
duruşu ve istiklal marşının 
okunmasının ardından divan 
kurulu oluşturuldu. 2018-2019 
eğitim öğretim yılı faaliyet ve 
denetleme kurulu raporlarının 
okunup ibra edilmesinin 
ardından okul aile birliği 
yönetim kurulu seçimlerine 
geçildi. Yapılan seçimler sonucu 
yeni yönetim kurulu oluşturuldu. 
Yeni okul aile birliği yönetim 
kurulu başkanı olarak seçilen 
Ömer Haliloğlu kurul 

toplantısında yaptığı 
konuşmada şunları söyledi. 
“ÇOCUKLARIMIZA 
BIRAKACAĞIMIZ EN İYİ 
MİRAS; İYİ BİR EĞİTİM VE İYİ 
BİR AHLAKTIR”
Başkan Ömer Haliloğlu, Eğitim 
Öğretimin devamlılığı ve başarı 
çıtasının yükselmesi için bütün 
velilerimizin maddi ve manevi 
desteğine ihtiyaç duyduklarını 
belirtti. "Hepimiz elimizi değil, 
tabir-i caizse vücudumuzu taşın 
altına koymak durumundayız", 
dedi. Haliloğlu, konuşmasının 
devamında: "Biliniz ki 
çocuklarımıza bırakacağımız en 
değerli miras, iyi bir eğitim ve iyi 
bir ahlaktır. Fakat, bu paha 

biçilmez mirası çocuklarımıza 
tek başına ne aile ne de okul 
bırakabilir. Bu, ancak ve ancak, 
okul ve aile, birlikte el ele 
vererek çocuklarımıza 
bırakabileceğimiz tılsımlı bir 
mirastır. Bu miras sayesinde 
yarınlarımızın teminatı olan 
çocuklarımız; geleceğin daha 
aydın, daha büyük Türkiye'sini 
yaratacaklardır…” dedi. Ömer 
Haliloğlu Başkanlığında yeni 
seçilen yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu. Muhammet 
Albayrak (Üye), Emine Erdoğan 
(Üye), Ahmet Birinci (Muhasip), 
Havva Çavuş (Üye) oluştu. 
Denetleme Kurulu Başkanlığına 
Ahmet Albayrak seçildi. 

İ
lçe Başkanı Ahmet Uzun 
mesajında, millet olarak birlik 
ve beraberliğimizin coşkuyla 

tezahür ettiği bu anlamlı günde, 
ortak değerler etrafında her 
zamankinden daha güçlü bir 
şekilde kenetlenerek geleceğe 
güvenle bakacağımızı dile 
getirerek “ Türk Milletinin tıpkı 
29 Ekim 1923'te olduğu gibi 15 
Temmuz ihaneti karşısında, 
milletimizin yüzlerce şehit bin-
lerce gazi pahasına gösterdiği 
şanlı direniş, bugün ise Barış 
Pınarı Harekatı ile destan ya-
zan Türkiye'nin kendi iradesine 
ve bağımsızlığına hiç kimsenin 
müdahil olamayacağını tüm 
dünyaya kanıyla ve canıyla ilan 
etti. Ne zaman ki bu topraklarda 
gözü olanlar, milletimizin cesa-
reti, kararlığı ve mücadelesi 

karşısında büyük bir yenilgiye 
uğramışlardır. İstiklal Harbimizi 
zafere taşıyarak Cumhuriyeti-
mize hayat veren o ruh, tıpkı 96 
yıl önce olduğu gibi bugün de 
güçlü bir şekilde dimdik ayakta-
dır. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve 
FETÖ gibi kanlı terör örgütleri 
bizi hedeflerimizden alıkoyma-

sına asla izin vermedik, 
vermeyeceğiz. 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerimiz doğrultusun-
da yürüyüşümüzü, Allah'ın 
izniyle hiçbir terör örgütü, hiçbir 
güç durduramayacaktır. Milleti-
mizin büyük desteğinin yanı sı-
ra yüreği bizimle birlikte çarpan 
tüm dünya mazlumlarının 
duası, aziz milletimizin birlik ve 
beraberliğiyle inşallah hedefle-
rimize ulaşacağız. Bu vesileyle 
başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm şehit 
ve gazilerimizi de rahmetle yad 
ediyorum. Ülkemizin gurur günü 
olan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı bir kez daha tebrik 
ediyor, hemşerilerimize 
sağlık, huzur ve esenlik 
diliyorum" dedi.

GURURLA, HEYECANLA VE COŞKUYLA KUTLAMANIN

MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ

BİR BÜTÜN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Muhammet Balta mesajında 
şunları söyledi; Aziz Milletimizin, Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kanını, 
canını ortaya koyarak kazandığı milli 
mücadelenin 96. yıldönümünü kutlamanın 
gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi 
korumak, ecdadımızın mirasına sahip 
çıkarak onu gelecek nesillere aktarmak 
hepimizin görevidir.  Milletimiz, hürriyeti, 
ülkesi ve bayrağına asla gölge 
düşürmeyeceğini, boyunduruk kabul 
etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde 

terk etmeyeceğini tüm Dünya'ya 96 yıl önce 
ilan etmiştir. Günümüzde çeşitli yollarla 
ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen iç ve 
dış güçler, bundan 96 yıl önce 
dedelerimizden vatanımızı, topraklarımızı 
almak isteyenlerin torunlarıdır. Unuttukları 
gerçek şudur ki, Türk Milleti var oldukça, 
ezanımızı dindirmeye, bayrağımızı 
indirmeye, bizi bölmeye kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Mehmetçiklerimiz; Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
Harekatlarında yazdıkları destanlarla bunu 
bir kez daha tüm Dünya'ya 
göstermiştir.Anadolu'da bin yıldır birlikte 
yaşadığımız, aynı toprağı vatan bildiğimiz, 
aynı bayrağı kutsal saydığımız, vatan 
savunmasında aynı siperde şehit olduğumuz 
ve Cumhuriyeti birlikte kurduğumuz 
halkımızla, her zaman bir bütün olmaya 
devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber 
olacağız. Vatanımızın düşmanlarına göz 
açtırmayacağız.Cumhuriyetimizin 96. yıl 
dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 
aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı 
için canlarını feda eden tüm şehitlerimize 
Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize 
minnet ve saygılarımı sunuyorum. 
Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

TGC'DEN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ 
METiN ALPER'E ZiYARET

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI 
AHMET UZUN'DAN 29 EKiM MESAJI!

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Cumhuriyetimizin 
ilan edilişinin 96. yıl dönümünü büyük bir gururla, heyecanla 
ve coşkuyla kutlamanın mutluluğu içindeyiz dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TGC Başkanı Ersen Küçük, Başkan 
Yardımcıları Hakan Yoloğlu,  Ahmet 

Kamburoğlu, Genel Sekreter Ayşegül 
Özdoğan Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler 
Sorumlusu Fatih Turan, Mali Sayman Fatih 
Doğan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Müdürü Nevzat 
Yılmaz, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
Danışmanı Erhan 
Esaspehlivan, 
Emniyet Müdürü 
Metin Alper'i 
makamında ziyaret 
ederek bir süre 
görüştü. Son derece 
sıcak ve samimi bir 
ortamda geçen 
ziyarette konuşan 
Müdür Alper, basının 
toplumun haber alma 
hakkını yerine getiren 
son derece önemli bir 

misyon üstlendiğini söyledi. TGC Başkanı 
Küçük ise Trabzon'da yaşanan huzur ve 
güven ortamının sağlanması noktasında 
büyük çaba gösteren tüm teşkilata teşekkür 
ederek Emniyet Müdür'ü Metin Alper'e yeni 
görevinde başarılar diledi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Trabzon 
Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti.

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman İlkokulunda yapılan okul aile birliği genel kurulunda 
okul aile birliği yönetim kurulu seçimleri yapıldı ve yeni yönetim göreve başladı.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Cumhuriyetin 96. Kuruluş 
Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

TRABZON'UN FETHiNiN 
558. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 
558. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Z
ağnos Burcu önünde 
başlayan törene, Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, 

Büyükşehir Başkan Vekili Atilla 
Ataman, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Erhan Demir, İl 
Emniyet Müdürü Metin Alper, il 
protokolü, öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaşımız katıldı.  
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başlayan 
tören, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ataman'ın 
konuşması ile devam etti.  
Trabzon'un fethi dolayısıyla 
düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin verildiği tören, 
Büyükşehir Belediyesi Kanuni 

Mehteran Takımı'nın verdiği 
konser ve Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından 

katılımcılara hazırlanan 
Osmanlı şerbetinin ikram 
edilmesiyle sona erdi.



Büyükliman
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HEKİMOĞLU
KENDiNE GELDi

KOLAY MAÇI ZORA 
SOKTUK 

Ligde üst üste üç mağlubiyet 
alarak hepimizi üzen 
Hekimoğlu Trabzon çıkış maçı 
olarak gördüğü Yeni Çorum-
spor müsabakasını kazanarak 
önemli bir üç puanı hanesine 
yazdırdı.Müsabakanın 
genelinde üstün olan ve çok 

önemli gol fırsatları yakalayan 
temsilcimiz bunlardan sadece 
iki tanesini gole çevirerek 
aslında çok rahat bir şekilde 
tamamlayacağı maçı zora 
soktu. Bunun en önemli nedeni 
ise gol pozisyonuna giren 
oyuncularımızın bencil 
davranmasıydı.  Hekimoğlu 
Trabzon'un deplasmanda 
oynadığı maçları 
izleyemiyorum. Vakfıkebir'de 

oynanan müsabakalar için 
şunu söyleyebilirim ki; 
berabere kaldığı ve yenildiği 
maçlarda dahil tümünde 
rakiplerine oyun üstünlüğünü 
kabul ettirerek baskılı ve etkili 
bir futbol ortaya koydu. Dünde 
değişen bir şey yoktu. Maç 
boyunca özellikle kanatlardan 
geliştirdiği ataklarla rakibine 

zor anlar yaşatarak çok net gol 
fırsatları yakaladılar.
Yeni Çorumspor'da iyi bir 
takım. Onlar da maç içerisinde 
önemli gol fırsatları buldular. 
Ancak maçın geneline ve 
pozisyonların toplamına 
baktığımızda hak edenin hak 
ettiğini aldığını söylememiz 
lazım.  Takımın tümünü çok 
beğendiğimi ifade ederek 
sahanın en iyisi Mertcan'a ve 

yine Oğuzhan, Taha ve 
Caner'e de ayrı bir parantez 
açmamız gerekiyor.
Trabzonspor'dan kadroya 
katılan Murat Cem bir sakatlık 
döneminin ardından birkaç 
maçtır sonradan oyuna giriyor 
ama bir türlü beklediğimiz 
katkıyı veremiyor. Trabzonspor 
forması giyerken geldiği bu lige 
adaptasyon sorunu mu yaşıyor 
bilemeyiz. Kalitesinden hiçbir 
şüphemiz yok. Ancak biran 
önce toparlanarak bu kalitesini 
sahaya yansıtması gerekiyor. 
Takımın adı Hekimoğlu 
Trabzon, Başkanı da Celil 
Hekimoğlu olunca, Trabzon 
kamuoyunda hemen 
şampiyonluk sesleri 
yükselmeye başlıyor. Oysa 
Hekimoğlu Trabzon geçtiğimiz 
yıl 2. lige çıkan ve yeni 
kurulmuş olan bir takım. Ligde 
önemli bütçelerle kurulan ve 
hedefi büyük olan Manisa, 
Samsun, Afyon,  Zonguldak ve 
dün yendiğimiz Çorum gibi 
önemli il takımları ile 
yarıştığımızı unutmayalım. 
Sezon başından beri iç sahada 
izlediğim maçlarsan sonra 
şunu söyleyebilirim ki; 
Zonguldak Kömürspor 
maçından sonrada yazdığım 
gibi; bu takım bu ligde her 
takımı yenebilecek yetenekte 
oyunculardan kurulu. Takım 
olgusu için zaman ve tecrübe 
lazım.  Bu sezon hedef ligde 
kalıcı olmak, mümkün olursa ilk 
beşe girmek olmalı. Buda 
büyük bir başarı olur.

TONYA DOĞAN 
ZiRVEYE KOŞUYOR

ADEM'İN KURTARIŞI 
KIRILMA ANIYDI 

Tonya Doğanspor ligde istediği 
sonuçları alamayarak, bir 
puanla son sırada bulunan Torul 
Belediye'yi sahasında ağırladı.
Büyükliman Yöresi'nin BAL 

Ligindeki temsilcisi Tonya 
Doğanspor rakibinin ligdeki 
sıralamasına bağlı olarak yaşa-
nan konsantrasyon eksililiğin-
den olsa gerek müsabakaya 
istediği gibi başlayamadı. İlk 

yirmi dakika orta alan 
mücadelesi şeklinde geçse de 
Torul Belediye daha etkili 
ataklar geliştirerek gol fırsatları 
yakaladı.  Yirmi dakikadan 
sonra Tonya Doğanspor oyuna 
ağırlığını koyarak Vedat, Serkan 

ve Erkan ile tehlikeli ataklar 
geliştirdi, önemli gol fırsatları 
buldular.  Ancak golü bulan taraf 
Torul Belediye oldu. Tonya 
Doğanspor cezalanı içerisinde 
yaşanan karambol de  Avni 

Toprak bu sezon takımının ilk 
golünü atarak Torul Belediye'yi 
1-0 öne geçirdi. Tonya 
Doğanspor bir dakika sonra ilk 
yarının etkili ismi Vedat'ın attığı 
golle skora dengeyi getirmeyi 
başardı.  İkinci yarının başında 
Erkan'ın kafa vuruşu rakip kale 
direğinden döndü. 60. dakikada 
ise maçın kırılma anını yaşadık.  
Furkan'ın cezalanı içerisinde 
yaptığı vuruşta muhteşem bir 
kurtarış yapan Tonya 
Doğanspor Kalecisi Adem 
takımını ayakta tuttu. Bu pozis-
yondan hemen sonra Tonya 
Doğanspor Mesut'un cezalanı 
dışından attığı muhteşem golle 
öne geçti.  Daha sonra da oyu-
nun kontrolünü hiç kaybetme-
den kazanmayı başararak ikinci 
yarıda oynadıkları güzel futbolla 
çok değerli bir üç puanı 
hanelerine yazdırdılar.  Tonya 
Doğanspor'dan Serkan ve 
Mahmut Emin sahanın en iyi 
oyuncularıydı. Torul Belediye 
takım olarak ilk yarıda iyi bir 
futbol oynamalarına rağmen 
ikinci yarıda oyundan düştüler. 
Ancak ilerisi için olumlu 
sinyaller verdiler. Bulundukları 
sıralamadan kısa bir zaman 
içerisinde çıkacaklarını 
düşünüyorum.

Ligde üst üste üç mağlubiyet alarak hepimizi üzen Hekimoğlu 
Trabzon çıkış maçı olarak gördüğü Yeni Çorumspor 
müsabakasını kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

SAHA: Vakfıkebir İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy***, Sefa 
Özcan***, Efe Kurtuluş***
HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir***, Miraç***, 
Talha***, Bahadır***, Oğuzhan (Dk.79 
Muhammet*)***, Samet***, Dede***, Hakan 
Yavuz (Dk.70 Murat Cem*)***, 
Mertcan***,Caner*** (Dk.84 Maksut*), Taha 
Balcı*** 

YENİ ÇORUMSPOR: Onur**, Murat**, Mert**, 
Osman**/Dk.46 Mikail**), Eren**, Ertuğrul**, 
Kerem**, Kıvanç**(Dk.68 Berat), Ferdi** 
(Dk.46 Oğuz*), Murathan**, Rıdvan**
GOLLER: Dk. 10 Caner, Dk.62 Taha Balcı 
(pen) (H. Trabzon) Dk.78 Ertuğrul (pen)
SARI KARTLAR: Dk.44 Bekir, Dk.49 Miraç, 
Dk.67 Taha, Dk.78 Samet, Dk.81 Dede (H. 
Trabzon) Dk.58 Kerem (Çorum)

Tonya Doğanspor ligde istediği sonuçları alamayarak, bir puanla 
son sırada bulunan Torul Belediye'yi sahasında ağırladı.

SAHA: Vakfıkebir Stadyumu 
HAKEMLER: Erdal Yılmaz***, Sinan 
Akdeniz***, Abdulkadir Aygün***
TONYA DOĞANASPOR:  Adem***, Murat 
Kan***, Erdinç**, Murat Yetimhellaç***, 
Miraç**, Burak***, Mesut***, Serkan*** (Dk.87 
Oğuzhan*), Mahmut Emin**, Erkan*** (Dk.83 
Ali**), Vedat*** (Dk.75 Berkay**)

TORUL BELEDİYE GENÇLİKSPOR: Arif**, 
Azmi Toprak**, Halil İbrahim** (Dk.62 Hacı 
Hakan*),  Mustafa Aydoğan** (Dk.70 Ahmet 
Mert*), Hasan Hüseyin**, Furkan**, Taner**, 
Kazım**, Hikmetullah**, Kemal**, Hasan** 

GOLLER: Dk.36 Azmi Toprak (Torul Belediye), 
Dk.37 Vedat, Dk.61 Mesut (Tonya Doğanspor)

 2-1

 2-1

HAFIZ AHMET HOCA VEFAT ETTi
Vakfıkebir İlçesi Rıdvanlı Mahallesinden ilçenin sevilen simalarından 
Hafız Ahmet Birinci Hoca (82) Hakkın rahmetine kavuştu.

Vakfıkebir esnaflarından 
Hicret Market'in sahibi 

Hakkı Birinci'nin babası olan 
Ahmet Birinci Hoca uzun yıllar 
Almanya'da kalmış burada vaz-
ü nasihatlerde bulunarak 
dinimize hizmet etmişti. Daha 
sonra memlekete kesin dönüş 
yapan Ahmet Birinci Hoca 
kendini hayır işlerine atamış, 
Rıdvanlı Mahallesi'nde bir 
cami yaptırmıştı. Bir kaç aydır 
yakalandığı amansız 
hastalıkla mücadele eden 
Ahmet Birinci Hoca 
durumunun ağırlaşması 
üzerine Yıldızlı Medical Park 
Hastanesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştı. Yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak 31 Ekim 
2019 Perşembe günü sabah 
saatlerinde yaşamını 
kaybeden Ahmet Birinci Hoca 

31 Ekim 2019 Perşembe günü 
ikindi namazına müteakiben 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Cami'de kılınan cenaze 
namazının ardından Rıdvanlı 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Ahmet Birinci Hoca'ya 

Yüce Allah'tan rahmet, ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.

TGC Başkanı Ersen Küçük, 
Başkan Yardımcıları Hakan 

Yoloğlu, Ahmet Kamburoğlu, 
Genel Sekreter Ayşegül 
Özdoğan Yıldırım, Kültür ve 
Sosyal İşler Sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Fatih Doğan ,TGC 
Genel Müdürü Nevzat 
Yılmaz,TGC Danışmanı Erhan 
Esaspehlivan ile Başsavcı 
Hüseyin Tuncel bir süre sohbet 
etti. Ziyarette konuşan 
Başsavcı Hüseyin Tuncel, 
Trabzon basının güçlü, şeffaf 
ve hesap verebilirlilik açısından 
çok önemli işlevinin olduğunu 
kaydetti. Trabzon'un güzel bir 
kent olduğunu belirten 
Başsavcı Tuncel, tarihi ve 
turizm güzellikleriyle ön plana 
çıkan kentin; bu güzel 
dokusunun korunması 
gerektiğini, bazı eksikliklerin ise 
dile getirilmesinin büyük önem 
taşıdığını dile getirdi. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük de, 

ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
"Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
ve basını olarak her zaman 

yargı ile işbirliği içerisinde 
kentin sorunlarına ortak akılla 
çözüm aradık, aramaya da 
devam edeceğiz." diye konuştu.

TGC 'DEN BAŞSAVCI TUNCEL'E
iADEYi ZiYARET
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC)Trabzon 
Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'e iadeyi ziyarette bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir 
İlçe Başkanlığı, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her yıl 
geleneksel olarak düzenlediğe 
Cumhuriyet Balosu'nu bu yılda 
Büyükliman havzası CHP örgütlerinin 
de katılımla Vakfıkebir Ramada Otelde 
gerçekleştirdiler. Geceye, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Aydın 

Milletvekili Bülent Tezcan, CHP 
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 
Trabzon Eski CHP Milletvekili Haluk 
Pekşen, İl Başkanı Güzide Uzun, 
Büyükliman Bölgesi eski ve yeni 
belediye başkanları, eski ve yeni ilçe 
başkanları, belediye meclis üyeleri, 
milletvekili adayları, parti yöneticileri ile 

partililer katıldılar.  CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin yaptığı açılış 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 
“İKTİDAR OLACAĞIZ! BUNA 
İNANCIMIZ TAMDIR”
Başkan Keskin; “Bugün 29 Ekim 
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. Yıldö-
nümündeyiz. Savaş meydanlarından 
gelen Cumhuriyeti kuran CHP'nin de 

kuruluşunun 96. Yılındayız. Ama ne 
yazık ki; Anadolu topraklarının işgal 
edildiği koşullarda, Ulu Önder 
ATATÜRK'ÜN liderliğinde emperyaliz-
me karşı verilmiş mücadelenin ürünü 
olarak ilan edilen Cumhuriyet, bugün 
gerici tek adam rejimi ile ayaklar altına 
alınmıştır. Bugün adı Cumhuriyet olan, 

ancak değerleri, ideolojisi, 
uygulamaları Cumhuriyet ile taban 
tabana zıt, gerici tek adam rejimi 
Cumhuriyet olarak sunulmaktadır. Bu 
rejim Cumhuriyet değildir. 
Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ortadan 
kaldırılan hanedanlığın benzeri bir 
rejim karşımızda durmaktadır dedi.”
ATEŞİ VE İHANETİ GÖRDÜK!

Başkan Keskin; “Cumhuriyet'i yıkmak 
isteyenler bellidir ve birlik içindedir. 
Bizler de kişisel beklentilerimizi, bu 
beklentilerden dolayı oluşan anlamsız 
dargınlık ve kırgınlıklarımızı bir yana 
bırakarak, cumhuriyeti yeniden inşa 
etmek için mücadele etmeliyiz. Bunun 
yolu da birlik ve dayanışmadır. Birleşe 

birleşe kazanacağız! Reçete bu! 31 
Mart ve 23 Haziran seçimlerini nasıl 
birleşerek kazandıysak, birlikteliğimizi 
daha da geliştirerek yerel seçimlerde 
elde ettiğimiz başarıyı genel seçimlere 
de taşımalıyız. Değerli kardeşlerim; 
Böyle büyük bir sorumluluk altında 
ilçe/il kongrelerimizi ve kurultayımızı 
yapacağız. Takvim başladı. Trabzon'-

da maalesef partimizin güç kaybetme-
sine neden olan gruplaşmalara, gerek-
siz tartışmalara, ayrışmalara artık bir 
son vermemiz gerekiyor. Yarışarak, 
tartışarak değil el ele vererek, uzlaşı 
ile tek listede yararlı olabilecek bütün 
arkadaşlarımızı göreve çağırarak 
güçlü il ve ilçe yönetimleri oluşturma-

mız gerekiyor. Bu tarihi görev konu-
sunda milletvekilimizin, PM üyemizin 
ve il başkanımızın önderlik etmesini 
istiyoruz.  Biz Vakfıkebir örgütü olarak 
her türlü desteği vermeye hazırız. 
İktidar olacağız! Buna inancımız tam! 
Kuruluşunun 100 yılında demokrasi ile 
taçlandırılmış cumhuriyeti yeniden 
kuracağız! Yaşasın birlik ve dayanış-

mamız! Yaşasın Cumhuriyet! Dedi.” 
Gecede, CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Aydın Milletvekili Bülent 
Tezcan, CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, Trabzon Eski CHP 
Milletvekili Haluk Pekşen, İl Başkanı 
Güzide Uzun da birer selamlama 
konuşması yaptılar. 

Büyükliman
Postası 7 01.11.2019 HABER

CHP'DEN CUMHURiYET BALOSU

MÜFTÜLÜĞÜN OKULLARA YÖNELİK
FAALiYETLERi BAŞLADI

Mehmet Keskin
İlçe Başkanı

Güzide Uzun
İl Başkanı

Ahmet Kaya
Trabzon Milletvekili

Bülent Tezcan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve

 Aydın Milletvekili

Haluk Pekşen
Eski Trabzon Milletvekili

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği 
halinde, ilçedeki ilkokul ve ortaokul 

öğrencileri ile lise öğrencilerine yönelik 
başta "Çocuk Cami 
Buluşması","Sabah Namazı 
Buluşması" ve "Cuma Namazı 
Buluşması", "Gencim Maneviyatım 
Temel Dayanağım" projesi 
kapsamında da lise düzeyindeki 
okullara konferanslar olmak üzere 
çeşitli faaliyetler yürütmeyi planlayan 
ilçe müftülüğü, 2019-2020 Eğitim-
Öğretim Yılı programlarına başladı.
Cumhuriyet Ortaokulu 
Öğrencileriyle "Çocuk Cami 
Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu'nun, ilçedeki 
okullara yönelik geçtiğimiz yıllarda 
başlayan ve bu yılda devam edecek 
olan faaliyetleri kapsamında, 
Cumhuriyet Ortaokulu 6.sınıf 
öğrencileriyle Merkez Ensar Camii'nde 
"Çocuk Cami Buluşması" etkinliği 
gerçekleştirildi. Okulun Rehber 
Öğretmeni Fatma Karagüzel ile Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
Havva Özcanlı refakatinde, Merkez 
Ensar Camii'ne gelen öğrenciler, 
camide ilçe vaizleri Ekrem Akbaş, 
Hatice Semiz, İmam Hatip Metin Ergin 
ve Müezzin Kayyım Muhammet 
Başkan tarafından karşılandılar. Cami 
içerisindeki etkinlik, Müezzin Kayyım 
Muhammet Başkan'ın Kur'an-ı Kerim 

tilâveti ile başladı. Ardından İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş, camilerin dini ve sosyal 
hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili 

bilgiler verdi. Daha sonra İlçe Vaizi 
Hatice Semiz ise caminin mihrap, 
minber, kürsü ve müezzin mahfili gibi 
ana bölümleri ve işlevleri ile genel 
olarak camilerin diğer kısımları ve 
özellikleri ile ilgili bilgiler paylaştı. 
Öğrencilere yönelttiği tüm sorulara 
doğru cevaplar alan Vaiz Hatice Semiz 
ayrıca öğrencilerin cevabını merak 
ettikleri sorularına da aydınlatıcı 
cevaplar verdi. Bir süre caminin 
bölümlerini gezerek hatıra fotoğrafı 
çektiren öğrencilere, İmam Hatip Metin 

Ergin ve Müezzin Kayyım Muhammet 
Başkan tarafından çıkışta çikolata 
ikram edildi.

Müftü Köksal: "Bilgi ve görgünün 
bilince, davranışa ve farkındalığa 
dönüşmesi adına çocuklarımızın 
değerler eğitiminde her şeyi itina ile 
takip etmemiz gerekir."
İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosunun, ilçedeki okullara yönelik 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı boyun-
ca yürüteceği etkinlik ve faaliyetleriyle 
ilgili bilgilendirmede bulunan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal; "İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımızın 
idareci ve öğretmenleriyle işbirliği 

halinde; öğrencilerimize yönelik 
"Çocuk Cami Buluşması", "Sabah 
Namazı Buluşması" ve "Cuma Namazı 

Buluşması" gibi etkinliklerin yanı sıra 
lise düzeyindeki okullarımızda da 
"Gencim Maneviyatım Temel Daya-
nağım" projesi kapsamında konferans-
lar olmak üzere çeşitli faaliyetler 
yürütmeyi planladık. Müftülüğümüz 
bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosunda görevli arkadaş-
larımız bu programları istişare esasın-
da planlayıp icra ediyorlar. Bizler de 
takip ediyoruz. Bu programlarla 
çocuklarımız, İslâm Dini'nin ibadet yeri 
camiyi yakinen tanıma fırsatı bulmuş 

oluyorlar. Değerler eğitiminde mühim 
yeri bulunan camilerin, ibadet 
içtenliğinin somutlaştığı, namazın 
birlikte cemaat halinde bir bedenin 
uzuvları gibi birbirine kenetlenerek 
yerine getirildiği yer olduğunu 
dokunarak ve severek öğrenmelerinin 
hazzını ve mutluluğunu içselleştirme-
lerini amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
uygulanan bu tür programlar sayesin-
de çocuklarımızın son derece mutlu ve 
neşeli oldukları görüldü. Onların, cami 
merkezli programlarla, toplumumuzda  
insanî ve ahlakî değerlerin yaşanma-
sına ve manevi kalkınmaya önemli 
katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. 
Programların her bir ayrıntısını 
önemsiyoruz. Zira bu çocuklar bizim 
geleceğimiz. Fert olarak her türlü 
hassasiyeti hak etmekle birlikte 
geleceğin inşasında asıl mimar onlar. 
Bilgi ve görgünün bilince, davranışa ve 
farkındalığa dönüşmesi adına 
çocuklarımızın değerler eğitiminde her 
şeyi itina ile takip etmemiz gerekir. Bir 
vesile ile tüm öğrencilerimizin eğitim-
öğretimleriyle ilgilenen hocalarına, 
etkinliklerin planlanmasında ve 
gerçekleşmesinde emeği olan başta 
ilçe vaizlerimiz Hatice Semiz ve Ekrem 
Akbaş hocamıza, Kur'an Kursu 
öğreticilerimize ve camilerimizde görev 
yapan din gönüllüsü arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Sağlık-afiyet 
diliyorum." dedi.

eniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 

YBaşkanı Sadettin Çiçek şöyle devam 
etti; Cumhuriyetimizin 96. kuruluş 

yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Cumhuriyet Bayramı 
milletimiz için her geçen gün daha büyük 
önem arz etmektedir. Çünkü topraklarımız 
üzerinde yaşayan herkesin gelecekteki en 
büyük güvencesidir. Cumhuriyetimizin 
kazanılmasında önce Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve silah arkadaşlarını minnetle 
yâd eder, Suriye'de ve ülkemizde terörle 
mücadele de canlarını veren şehitlerimize 
yüce Allah'tan rahmet dilerim. 29 Ekim 
günü merhum liderimiz Necmettin 

ERBAKAN hocamızın doğum günü olması 
sebebi ile ayrıca sevinçliyiz.Bugün vesilesi 
ile Erbakan Hocamızın ifade ettiği 
“Cumhuriyet Bayramında doğmak insanı 
memnun eden bir husustur. Cumhuriyetin 
kendisi bir doğuştur, onunla birlikte doğmuş 
olmak bir sevinç kaynağıdır. İnşallah bera-
ber doğduğumuz cumhuriyeti lider ülke 
yapacağız ve yeni bir dünya kuracağız.” 
sözleri akıllarımızda çivi gibi çakılı durmak-
tadır.Bu vesile ile merhum hocamızı rah-
metle, minnetle yâd ediyor, bizlere emanet 
ettiği bu kutlu davayı hak ettiği yere getir-
mek için çalışacağımıza söz veriyorum. 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMI MESAJI
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek,29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
ülkemize, milletimize 
hayırlar getirmesini 
diliyorum. 
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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

YALIKÖY'DE DÜZENLENEN

'SABAH NAMAZI BULUŞMASI'NA
 YOĞUN İLGİ

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

> Sadık AYDIN 4'de

VAKFIKEBİR MYO ÖĞRENCİLERİ
BiLGiLENDiRiLDi

MÜFTÜLÜĞÜN OKULLARA YÖNELİK
FAALiYETLERi BAŞLADI

ŞALPAZARI DEĞİŞİYOR
ŞALPAZARI GELiŞiYOR

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

FUTBOL TAKIMLARIMIZ SAHAYA ÇIKAMIYOR

> Sadık AYDIN 2'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 3'de

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

Vakfıkebir İlçesinde bulunan Amatör Futbol Kulüpleri'nin futbolcu ve 
finans kaynağı bulamayarak sahaya çıkamadıkları bir acı dönemi 
yaşıyoruz. Gökhan Bahadır, gazetemizi ziyaret ederek Haber 
Müdürümüz Sadık Aydın ile konu hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

MEHMETÇİĞE BİR SELAMDA
KEMALiYEDEN

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, ilçedeki okullara 
yönelik etkinlik ve faaliyetleri başladı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ilçenin 
görünümünü baştan aşağı değiştirmeye kararlı.

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Vakfıkebir 
Halk Eğitim Merkezi tarafından yüksekokul öğrencilerine yönelik 
olarak “Bilgilendirme ve Farkındalık” konferansı düzenlendi.

Vakfıkebir İlçesi Yalıköy Mahallesi Merkez Camiinde 
düzenlenen “Sabah Namazı” Buluşması'na yoğun ilgi.


