
YIL : 14           SAYI: 759

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

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

BüyüklimanBüyükliman
Postası

14
EYLÜL

2018 CUMA

kebir
BETON

“KALİTEDE ÖNCÜ”

G
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV Bölgemizde 
İlk ve Tek 

“Milli Akaryakıtımız”
TÜRKİYE PETROLLERİ

Türkiye 
Petrolleri...
Üretimden 
dağıtıma

bizim 
akaryakıtımız.

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

EN BÜYÜK HİZMETLERİNİ YAPTIK" 

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

Cahit KURT

ACENTELİKLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Sigorta

Groupama

Sigorta & Emeklilik

Tel : (0 462) 841 62 61  Fax: (0 462) 841 63 61  Cep: 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Cad. Avea Bayii Üstü  Kat: 2 Vakfıkebir/TRABZON
web: www.cksigorta.com                           e-mail: info@cksigorta.com

TOKULLAR

> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de
"VAKFIKEBiR'E TARiHiNiN 

> Sadık AYDIN 2'de

BAŞKAN BALTA'YA
ANKETTEN GÜVENOYU
8720 nolu numaradan 
SMS ile yapılan anket 
sonuçları kamuoyuna 
yansımaya başladı. 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, % 86'lık başarı 
oranı ile ankete 
damga vurdu. > Sadık AYDIN 2'de

ÇOBANOĞLU; “ÇOCUKLARINIZI 
MESLEK ODASINA KAYITLI SERViSLERE VERiN”

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, okul 
servis araçlarındaki güvenlik 

önlemleri ve yapılacak 
çalışmalar ile ilgili bilgi verdi, 
aileleri meslek odasına kayıtlı 

olan servis aracı tercih 
etmeleri konusunda uyardı.> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu; 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu, 
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin'in 
basında çıkan açıklamalarına cevap verdi. 

aşkan Enver İskenderoğlu, BAK Parti iktidarı döneminde 
hem kamu hem de yerel olarak 
ilçe tarihinin en büyük 
hizmetlerinin yapıldığını ifade 
ederek, “CHP İlçe Başkanı 
arkadaşımız yerelde yaptığımız 
hizmetlerin bir kısmını sayarak 
hakkını teslim etmiş, ancak 
Partimizin birinci sıra Millet-
vekili, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
hedef alarak, AK Parti'nin birinci 
sıra milletvekili var da ne oldu? 
İlçeye kazandırdığı bir eser var 
mı? Söylemi ile yapılan bunca 
hizmeti görmezden gelerek ve 
gerçekleri saptırmaya 
çalışmıştır. 

EN BÜYÜK HİZMETLERİNİ YAPTIK" 

BAKAN BEY'iN AÇIKLAMALARI TALiHSiZLiKTiR
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Davut Kutoğlu ve 
Vakfıkebir'li Fırıncılarla birlikte Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Bakan 
Pakdemirli'nin açıklamalarına tepki gösterdiler.
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AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu; 

"VAKFIKEBİR'E TARİHİNİN EN BÜYÜK HİZMETLERİNİ YAPTIK" 
 "OSB'DE ARSA TAHİSİSİ 
YAPILIYOR" 
Sayın İlçe Başkanı bir eser var mı 
diye sordu? Biz kendisine onlarca 
eser olduğunu hatırlatalım istedik; 
Vakfıkebir'de uzun yıllardır 
gündemde olan Organize Sanayi 
Bölgesi'nde arsa tahsislerine 
başladık. Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama 
Otelini ilçemize kazandırdık. Eski 
sahil yolumuzu bölünmüş yol olarak 
kaldırımları ile birlikte yeniden 
düzenledik.  Tarım İlçe 
Müdürlüğümüze yeni bir bina 
kazandırdık. Belediyemiz tarafından 
yeri tahsil edilen ve tadilatları 
yaptırılan Sosyal Hizmet Merkezimiz 
ve İş-Kur Hizmet Merkezimiz tüm 
yöreye hizmet veriyor.  İlçemize Fen 
Lisesi kazandırdık. Kemaliye 
İlkokulumuza yeni bir bina 
kazandırdık. 500 kişilik Adnan 
Demirtürk Öğrenci yurdumuzla 
ilçemizdeki büyük bir eksikliği 
giderdik. Eski Kemaliye İlkokulunun 
olduğu yere Fen Lisemiz için yurt 
binası yapılıyor. Vakfıkebir Fen 
Lisemize yeni bir salon kazandırdık. 
" VAKFIKEBİR DEVLET HASTANE-
Sİ BÖLGEYE HİZMET VERİYOR" 
Vakfıkebir Devlet Hastanemiz yeni 
yapılan modern binası ile tüm 
bölgeye sağlık hizmeti vermektedir. 
Hastanemize tomografi ve MR 
cihazlarını kazandırdık. Palyatif 
merkezini açtık. İlçemiz artık 
MOBESE sistemi ile izleniyor. 
Vakfıkebir'imize TOKİ aracılığıyla 
184 adet yeni konut kazandırdık. 
İlçemizin çok sayıda mahallesinde 
elektrik tellerini yer adlına aldık.  Fol 
deresinin 1.etap ıslahı. Fol 
Deremizin 2. Etap Islah Projesinin 
ihalesi yapıldı. Tüm Yöreye hizmet 
verecek olan adiye binamızın 
yapımına kısa bir süre içerisinde 
başlanılacak. Belediyemiz tarafından 
arsa tahsisi yapılan modern Emniyet 
Müdürlüğü binamızın projesi 
onaylanarak ihale aşamasına 
gelmiştir. İlçemizin şehiriçi su 
şebekesinin değişimi için 30 
milyonluk bir proje hazırlandı ihale 
aşamasına geldi, finansmanı 
vekilimiz tarafından takip ediliyor. 
"ESNAFIMIZA 20 MİLYON TL. 
KREDİ DESTEĞİ" 
Proje çalışmaları devam eden 
doğalgaz hattı çalışmalarına 2019 
yılında başlanacak ve kısa bir süre 
içerisinde tamamlanarak ilçemizde 

yaşayan tüm vatandaşlarımızın 
hizmetine sunulacak. Eski sahil 
yolunun Beşikdüzü sınırına kadar 
olan bölümü, hastane önüne dalcık 
yapılmasını da içeren projenin 
ihalesi yapıldı. Kaymakamlık lojmanı 
yapımı son aşamaya geldi. Belediye 
(Cezaevi) Caddesi, Hasan Cemil 
Güç Caddesi ve Ömer Nakkaş 
Caddesi, toprak işleri, sanat yapıları, 
yağmur suyu (drenaj hattı) ve çevre 
düzenlemeleri ihale edildi. 15 
Eylül'de çalışmalara başlanılacak. 21 
Eylül 2016 tarihinde ilçemizde eve 
bölgemizde yaşanan sel felaketinin 
ardından tüm esnaflarımıza 

toplamda 20 milyon TL bir yıl geri 
ödemesiz, iki yıl vadeli, faizsiz kredi 
desteği sağlandı.  Bu hizmetlerin 
ilçemize kazandırılmasında 
milletvekilimiz Muhammet beyin 
girişimleri ve takibi vardır.
"BELEDİYEMİZ HİZMET 
REKORLARI KIRIYOR"    
 Kamu anlamında yapılan bütün bu 
hizmetlerin yanı sıra Belediyemizin 
yaptığı hizmetlerle de ilçemiz altın 
çağını yaşamıştır. Bu hizmetlerden 
de kısa başlıklar olarak bahsetmek 
istiyorum; Öncelikle şunu ifade 
edelim ki seçimden önce vaat 
ettiğimiz projelerin 39 tanesine 
dokunduk. Bunları büyük kısmını 
yaptık. Bir kısmının projesi hazır. Bir 
kısmı da planlama aşamasındadır. 

Belediyemiz tarafından 290 
kilometre beton ve asfalt yol yaparak 
ilçe tarihinin en büyük yol hamlesini 
gerçekleştirildi. Sayın CHP İlçe 
Başkanı tarihin en büyük yol 
hamlesini 'Bir kısım mahalle yolu' 
diyerek küsmemeye çalışmasına en 
güzel cevap yukarıda açıkladığımız 
rakamlardır. Yine 114 bin metreküp 
sanat yapısı inşa edildi. Otelimiz 15 
Milyon TL'lik bir yatırım ve Dünya 
Markası ile hizmete girdi. Vakfıkebir 
Plajı ve Sosyal Alan Projesi 
tamamlanarak tüm yöre halkının 
hizmetine sunuldu. Uzun yıllardır 
gündemde olan Vakfıkebir 

Ekmeği'nin coğrafi işareti alındı. 11 
yıl aradan sonra Vakfıkebir Ekmek 
Festivali düzenlendi. Fol Deresi 
Rehabilitasyon ve Islahı Projesi ile 
ilçemize muhteşem bir sosyal alan 
kazandırıldı.  Yeni Cami Projesiyle 
birlikte halkımızın beklentilerine 
cevap verildi. Tarihi şadırvanımız ve 
çevresi muhteşem bir görünüm 
kazandırıldı.  
"İLÇENİN KADERİNİ 
DEĞİŞTİRECEK PROJELERE 
İMZA ATTIK" 
Belediyemiz araç parkı 19 yeni araç 
ve iş makinesi ile güçlendirildi.  
Çocuklarımız oynasınlar diye 
ilçemizin dört bir tarafını çocuk oyun 
parkları ile donatıldı. Kanuni 
Sokak'ta örnek bir proje 

gerçekleştirildi.Yayla yollarımızda 
yoğun bir bakım onarım çalışması 
başlatarak abi konumunda olan 
Vakfıkebir İlçemize yakışır şekilde 
üzerimize düşen görevleri yaparak 
tüm yöre halkımıza hizmet edildi. 
halkımızın hizmetine sunuldu. 
Yaylalarımızda yol bakımı, yeni 
Mahallelerimizde yağmur suyu, 
kanalizasyon çalışmalarımızla 
görünmeyen hizmet olarak 
değerlendirilen ilçemizin alt yapısını 
büyük yatırımlar gerçekleştirildi.  
Eğitime her alanda büyük destek 
verildi. Gerek okul sporları gerek 
amatör spor kulüpleri gerekse 
bireysel sporculara her konuda 
destek olundu. 
"TOPLAMDA 302 MİLYON TL'LİK 
YATIRIM YAPTIK" 
4,5 yılda 100'den fazla kültürel 
faaliyet gerçekleştirildi. İlçemizde bir 
ilk gerçekleştirdik. Belediyemiz 
tarafından ilçemizin tarihine ışık 
tutacak, 'Osmanlı Belgeleri'nde 
Vakfıkebir' ve 'Hicranlı Yıllarında 
Büyükliman' isimi kitapların basımını 
gerçekleştirerek gelecek 
nesillerimize çok önemli miraslar 
bırakıldı.  İlçemizde yine bir ilk olan 
ve sizlerin büyük ilgisini çeken 
Vakfıkebir Belgeseli ve Vakfıkebir 
Tanıtım Klipi çekildi.  Sahilimizin 
Dolgu İmar Planımızı Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisinden 
onaylatarak bakanlığımıza sunuldu. 
Vakfıkebir'imize toplamda 720 
dönümlük bir alan kazandırılacak. 
Belediye Başkanımızın yoğun 
gayretleri ile atıl durumda olan 112 
Acil Servis İstasyonu hizmete hazır 
hale getirildi.  Vakfıkebir'e toplamada 
kamu ve yerel olarak 302 milyon TL 
yatırım yaparak ilçeye hizmette altın 
çağını yaşattık. 
"TEŞEKKÜR ETTİ"
Tüm bu hizmetlerin ilçemiz 
gelmesinde büyük emeği gecen 
Başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu'ya, 
Hazine ve Maliye Bakanımız Berat 
Albayrak'a, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta'ya, 
AK Parti Trabzon Milletvekillerimiz 
Adnan Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, Salih Cora'ya, 
geçmişte görev yapan 
Milletvekillilerimize ve Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'ya çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.

eçtiğimiz günlerde Türkiye Ggenelinde 8720 nolu numaradan 
SMS ile anket yapılarak vatandaşlara 
bulundukları yerleşim yerlerinde görev 
yapan Belediye Başkanlarını başarılı 
buluyor musunuz? Sorusu yöneltildi.  
Anket sonuçları yavaş yavaş 
kamuoyuna yansıyama başladı. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta anket sonucunda Trabzon'un en 
başarılı belediye başkanı olarak ankete 
damga vurdu.  Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
kamuoyundaki genel kanıya göre görev 
süresi boyunca ilçeye tarihinin en büyük 
hizmetlerini kazandırıyor. Yapılan bu 
hizmetler 8720 nolu numaradan SMS ile 
düzenlenen ankete de yansımış. Anket 
sonucuna göre Vakfıkebir'de ankete 
cevap verenlerin  % 86'sı 'Evet başarılı 
buluyorum' yanıtını vermiş. Çok yüksek 
bir oranda halkın memnuniyetini 
kazanan Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı kutluyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

“KISACIK BİR ZAMAN"
Yerel seçimlere hemen hemen altı ay gibi 

kısacık bir zaman kaldı...

Bir kaç hafta önce belediye başkan 

aday/adayı olabileceklerle alakalı 

duyumlarımızı yazmıştık...

Bu seçimlerde acaba Vakfıkebir'de AK 

Parti ile MHP ittifak yapacak mı?

Vakfıkebir' de CHP nasıl bir yol 

izleyecek? Merak konusu...

Belediye Meclis üyeleri, geçmişteki gibi 

mi belirlenecek yoksa başka bir yol mu 

izlenecek?

Şimdiki Belediye Meclis Üyelerinin 

birçoğu değişecek gibi duruyor...

Şikayet edilende var, edilmeyende...

Memnun olunan da var, olunmayanda...

Yakıştırılan da var, yakıştırılmayanda...

Gönül veren de var, vermeyende...

Kazanan da var, zarar edende...

Eğer AK Parti, MHP ile ittifak 

etmeyecekse, meclis üyelerini belirlerken 

ince eleyip sık dokuması gerekir...

Genç, dinamik, çalışkan bir kadro ne 

güzel olur değil mi?

Kendi menfaatleri için değil, Vakfıkebir 

için çalışan bir kadro...

Hayırlısı diyelim...

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

Karadeniz Bölgesinin en önemli geçim 

kaynaklarından biri olan Fındık...

Fındık fiyatı ne durum da?

Fındık fiyatı için birileri bir adım atmış 

durum damı?

Halen daha fındık fiyatı açıklanmış değil. 

Üretici fındığını topladı, kuruttu, seçti ve 

çuvalladı. İhtiyacı olan tüccara verdi sattı. 

İhtiyacı olmayan veya azcık daha üst 

seviyelere çıkması bekleyen o kadar 

insan...

Bu aralar tüccardaki fındık kg fiyatı 12-14 

TL arasında gidip geliyor. İnsanları bu 

kadar bekletmen ne demek acaba?

İnsanlar neden sürekli düşünce içinde 

kalsınlar ki?

Bir fiyat belirlenir, üreticide rahat bir nefes 

alır diye düşünüyorum...

Çoktan açıklanması gereken fiyatın, 

halen daha açıklanmaması ilginç...

Yılda bir toplanıyor. Ama iş fiyata gelmedi 

bekle de dur...

Her yıl Temmuz sonu Ağustos başlangıcı 

toplanmaya başlanıyor. Bir yıl boyunca 

üretici, en iyi şekilde nasıl daha iyi verim 

alırım düşüncesiyle uğraşıyor ama fiyat 

daha belirlenmemiş...

Bu da bir strateji herhalde...

Ne denir ki?

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

"TOPLAM 61 HEDİYE"

Büyükliman Havzasında bulunan ve 

bölgemizde bir ilk olan Araç Kampanyası 

için Son Gün 15 Eylül(Cumartesi)

Toplam 61 hediye dağıtılacak olan 

kampanyanın en büyük hediyesi bir 

araba...

"Uzun Ticaret Sizi Araç Sahibi Yapıyor" 

adlı sloganı ile yola çıkılmıştı ve yolun 

sonu...

Çekilişe katılmak için son gün 15 

Eylül(cumartesi), 24 Eylül (pazartesi) 

günü ise Gaziosmanpaşa Caddesinde 

bulunan Vestel Mağazasında, Noter 

huzurunda çekiliş yapılarak 61 Hediye'nin 

sahipleri belirlenecek...

BAŞKAN BALTA'YA ANKETTEN GÜVENOYU
Anket Sonucuna göre % 86 Evet başarılı buluyorum dedi. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 BAZI TARAMA TESTLERİ ÇOCUK 

SAĞLIĞI AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Anaokulu ve ilkokul öncesi çocuklara 

yapılacak sağlık kontrolleri hakkında bilgi 

veren Dr. Kamiloğlu; Çocukluk çağında 

yavaş yavaş başlayan pek çok erişkin 

hastalığının önlenmesi, bu dönemde yapılan 

taramalar ile mümkün olabilir. Hipertansiyon, 

obezite, kalp - damar hastalıkları ve diyabet, 

uygun beslenme ve spor yapma 

alışkanlığının kazandırılması ile 

önlenebilmekte veya azaltılabilmektedir. 

Bunun için de büyümenin çok yakından 

izlenmesi, belirli aralıklarla standart büyüme 

eğrilerin değerlendirilmesi ve normalden 

sapmaların erken tanınıp çocukta kalıcı 

etkiler yapmadan önlenmesi gerekmektedir. 

Tüm yaş gruplarında olduğu gibi, henüz 

belirti vermeyen bir sağlık sorununun olup 

olmadığının belirlenmesi için yeni doğan 

döneminden itibaren belirli aralıklarla 

yapılan sağlam çocuk muayeneleri, bazı 

tarama testleri çocuk sağlığı ve toplum 

sağlığı açısından oldukça önem 

taşımaktadır'' dedi.

AŞI BİLGİLERİ DOKTORLA 

PAYLAŞILMALI

Aileler tarafından çocuğun aşı bilgilerinin 

veya aşı kartının doktorla paylaşılması 

gerektiğini ifade eden Dr. Kamiloğlu; ''Eksik 

aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka 

yapılmalıdır. Bebeklik döneminde aşıları 

düzenli yapılmış olan çocukların 4-6 yaş 

aşıları da (difteri-boğmaca-tetanoz-çocuk 

felci, kızamık kızamıkçık- kabakulak ve 

suçiçeği) okul öncesi dönemde yapılmış 

olması gerekir. Muayeneye başlamadan 

önce kilo ve boy ölçümü yapılarak 

çocuğunuzun büyümesi değerlendirilir'' dedi.

Ağız ve diş bakımının, çocukların büyüme 

ve gelişimlerini etkilediğini kaydeden Dr. 

Kamiloğlu; '' Okul dönemindeki çocuklarda 

bu kontrollerin okullar açılmadan önce 

yapılması uygundur. Böylece okul sırasında 

dişlerle ilgili çıkabilecek problemlerin önüne 

geçilebilir ve diş hekimimin uygulaması 

gereken koruyucu işlemler için çocukların 

okuldan uzaklaşması gerekmez'' dedi. 

AĞIR OKUL ÇANTALARININ 

ÇOCUKLARDA SKOLYOZA NEDEN OLUR

 Ağır okul çantalarının çocuklarda skolyoz 

olarak adlandırılan omurga eğriliklerine 

neden olduğunu belirten Dr. Kamiloğlu; '' Bu 

nedenle okul çantası sırtta ve omuzlarda 

ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalıdır. 

Eğer çocuğun okul çantasını yanında 

taşınması gerekiyorsa 12 yaşına kadar 4 

kg'ı, 15 yaşına kadar da 5 kg'ı geçmemelidir. 

Çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat 

edilmelidir. Ayrıca çocukların sınıfta ders 

dinlerken masaya dayanmamaları, 

arkalarına yaslanarak, dik oturmaları 

gerekmektedir. Teneffüslerde ise sırada 

oturmak yerine, kalkıp dolaşmalıdırlar. 

Özellikle sağlıklı beslenme ve obezite ile 

ilgili önlemler tartışılmalıdır. Ayrıntılı sistemik 

muayene ve tansiyon ölçümü yapılmalıdır. 

Son yıl içinde yapılmadıysa tam kan sayımı, 

demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan 

kolesterol-lipid düzeyi, dışkıda parazit 

incelemesi, ailesel hikayeye göre açlık kan 

şekeri, riskli bölgelerde ise kan kurşun 

düzeyi de bakılabilir. Bu tahlillerin içeriği 

çocuğun sağlık durumuna ve ailenin hastalık 

yüküne göre değişebilmektedir. Özellikle 

okula başlamadan önce veya okulda yapılan 

göz taramalarında görme tembelliği, şaşılık, 

yüksek derece kırma kusurları önceden 

belirlenebilmektedir. Herhangi bir göz 

sorunu olmasa bile çocukların her yıl düzenli 

göz muayenesi olması gerekir. Göz sağlığı, 

okul başarısını doğrudan etkiler. Gözde bir 

rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler 

çok bilinçli hareket etmelidir. Eğer okula 

başladıktan sonra çocuğunuz okula gitmek, 

ders çalışmak ya da ödevlerini yapmak 

istemezse onları tembellikle suçlamadan 

önce mutlaka gözlerini muayene 

ettirmelisiniz. Aksi takdirde ilerledikçe 

tedavisi mümkün olmayan ya da kalıcı 

hasarlara yol açabilen rahatsızlıklar 

oluşabilir. Çocuklardaki işitme kaybının 

çoğu, okul çağından önce gelişir ve hem 

konuşma hem dil gelişiminde gecikmeye 

neden olur. Bu nedenle okula başlamadan 

önce (4-5 yaşlarında) ve okul çağında işitme 

fonksiyonunun değerlendirilmesi önem 

kazanır. Gerek görme, gerekse işitme 

fonksiyonlarındaki sorunlar, çocuğun 

okuldaki başarısını, arkadaşları ile uyumunu 

olumsuz yönde etkilediğinden üzerinde 

önemle durulması gereken taramalardır. 

Bazen bu kusurlar okumaya başlamakta 

isteksizlik, öğrenme güçlüğü, derse ilgisizlik, 

konsantrasyon bozukluğu şeklinde kendini 

belli edebilir. Yine okul öncesi dönemde 1 

yaşından itibaren ağız hijyeni-diş temizliğine 

alıştırılmış olan çocukların diş muayenesinin 

yapılması da önerilmektedir. 

GÜNE DENGELİ BİR KAHVALTI İLE 

BAŞLAMALARI GEREKİR 

Okula yeni başlayan çocukların büyük bir 

kısmının ilk kez sosyalleştikleri için sık 

hastalanabileceklerini ifade eden Dr. 

Kamiloğlu; '' Bu durum ebeveynler için 

oldukça kaygı vericidir. Okul çağı 

çocuklarında en sık üst solunum yolu 

enfeksiyonlarına rastlıyoruz. Öncelikle 

çocuklarınızı aşısı olan hastalıkların 

hepsinden aşı yaptırarak korumak gereklidir. 

Özellikle okul çağı çocuklarının sağlıklı 

beslenmesi bağışıklık sistemini 

güçlendirmektedir. Bu nedenle çocukların 

mutlaka güne dengeli bir kahvaltı ile 

başlamaları gerekir. Çocuklarımızın bol 

sebze, meyve, balık, süt ve C vitamini 

almasını ve fast food gıdalardan uzak 

durmalarını öneriyoruz. Çinkonun bağışıklık 

sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğundan, 

çinko içeren gıdaların tüketilmesi veya 

doktorunuza danışarak çinko takviyesi 

kullanabilirsiniz. Okul döneminde de 

çocuğunuzun fiziksel ve ruhsal sağlığı için 

uyku düzenine ve düzenli bir hayatının 

olmasına dikkat 

etmeniz gerekir. 

Çocuğunuzun 

kendisini bazı 

hastalıklardan 

korumasını sağ-

lamak için, mut-

laka tuvalet hij-

yenini ve doğru 

el yıkama alış-

kanlığını kazan-

dırmalısınız''dedi

OKUL ÖNCESİ 
ÇOCUĞUNUZUN 

SAĞLIK 
KONTROLLERİNİ 

YAPTIRIN

BAŞKAN BALTA'DAN
VAKFIKEBİRLİ VALİ'YE ZİYARET
Z

iyaretle ilgili konuşan 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 

Balta, “İlçemiz tarihi geçmişi ve 
bağrından çıkardığı değerli 
şahsiyetleri ile her zaman 
adından söz ettirmiş Karadeniz 
Bölgesi'nin en önemli 
ilçelerinden birisidir.  Kırklareli 
Valimiz Osman Bilgin'de 
ilçemizin yetiştirdiği değerli 
şahsiyetlerden birisi olarak 
tarihe geçmiştir. Kendisini 
makamında ziyaret ederek 
hem görevinde başarılar 
diledik hem de sohbet etme 
imkanı bulduk. Bizlere göster-
diği yakın ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Allah 
yolunu açık etsin” dedi. 
VAKFIKEBİR'E ÖNEMLİ 
HİZMETLER YAPILIYOR 
Kırklareli Valisi Osman Bilgin 
ise, “Trabzon'lu ve Vakfıkebir'li 
olmaktan her zaman gurur 
duydum. Bu makamlarda hem 
bulunduğumuz şehirlere 
hizmet ediyor hem de ilimizi ve 
ilçemizi temsil ediyoruz. Böyle 
önemli görevlerle ülkeme 

hizmet etmeyi nasip ettiği için 
Yüce Allah'a her zaman 
şükrediyorum. Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
Vakfıkebirimize çok başarılı 
çalışmalarla önemli hizmetler 
kazandırıyor. Kendisinin 

çalışmalarını buradan büyük 
bir mutluluk ve gururla takip 
ediyoruz. Ziyaretlerinden 
dolayı da oldukça mutlu 
oldum. Teşekkür ediyor, 
başarılı çalışmalarının 
devamını diliyorum” dedi. 

VAKFIKEBİR'DE ANAYOL ÇÖKTÜ

K
onu ile ilgili olarak Vakfıkebir 
Belediyesi'nden yapılan 
açıklamada,  “Hacıköy - Ballı 

Mahallesi yolumuzda yaşanan çökme 
ve toprak kayması dolayısıyla 
başlattığımız sanat yapısı (taş duvar) ve 
dolgu çalışmalarımız devam ediyor. 
Beton yol, asfalt yol, yol bakımı, yeni yol 
açma, parke taşı döşeme, sanat yapısı 
(taş duvar) ilçemizin her köşesinde 
çalışma var. Hizmet var. Emek var. 
Vakfıkebir için, sizler için hizmete 
devam” denildi.

Vakfıkebir İlçesinde Hacıköy-Ballı Mahallesi anayolu çökme ve 
toprak kayması dolayısıyla araç trafiğine kapandı. Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından bölgede hemen çalışma başlatıldı. 
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Osman KOYUNCU

Velayet, yakýnlýk manasýndadýr, ben bu 

çocuðun velisiyim deriz, tasavvufta ki 

velayet, kurbiyet(yakýnlýk) kelimesi ile 

ifade edilir. Allah mekândan münezzeh 

olduðundan bu yakýnlýk bir yere olan 

mesafe þeklinde düþünemeyiz. Çünkü 

Allah, çok uzakta maddi bir varlýk deðildir, 

bu þekilde düþünen Allah'a gerçek manada 

inanmamýþ olur. O sonsuz bir nurdur ve her 

þeye her þeyden daha yakýndýr. 

   Allah'ýn celal ve cemal olmak üzere 

isimleri ikiye ayrýlýr. Allah celle celalühu 

deriz. Ýþte Allah, Kahhar, Cebbar, 

Müntakim(intikam alan) gibi isimler celal 

silsilesindendir. Rahman, Rahim, Gafur, 

Settar gibi isimler ise Cemal 

silsilesindendir. Allah'ýn Celali, 

Sübhanallah ile ifade edilir. Bu kulun ve 

bütün mahlûkatýn Allah'tan uzak olduðunu 

gösterir. Cemal ise Elhamdülillah kelimesi 

ile ifade edilir. Bu ise Allah rahmetiyle kula 

ve mahlûkata yakýn olduðunu gösterir.  

Teþbihte hata olmaz bir babanýn veya 

öðretmenin çocuklarýna iþin veya 

terbiyenin gereði olarak mesafeli durmasý 

Celaliline, fakat çocuðunu sevip, eðitip 

koruyup büyütmesi ise Cemaline misal 

verilebilir. 

  Allah'a yakýnlýk uzaklýk noktasýndaki 

görüþler hep güneþ misali ile izah eldir. 

Güneþ, hem maddi bir varlýk hem de 

enerjidir. Benzetmede hata olmaz derler, 

Allah'ýn sonsuz nur olmasýný güneþin ýsý 

(enerjisi) ve ýþýðý ile maddesini de Allahýn 

Rahmaniyet tecellisi ile izah ediyor. Bu 

itibarla, Allah, güneþin ýsýsý ve ýþýðý gibi 

bize çok yakýndýr, yakýnlýk Allah'tandýr,  

fakat güneþin maddesinden çok uzaðýz, 

uzaklýk bizimdir. Allah'a yaklaþma iki 

þekilde açýklanýr. Birisi Peygamberimizin 

ve O'nun sohbetinde bulunan 

sahabelerinin, kendi makamlarýna göre 

Allah'a yakýnlýklarýdýr ki bu da Allahýn 

Nurunu, güneþin isi ve ýþýðý gibi gölgesiz 

olarak doðrudan almalarýna misaldir. 

Diðer yakýnlýk(velilik) ise bizim Allah'tan 

uzak olmamýz noktasýnda güneþin 

maddesinden uzak olduðumuz gibi o koca 

güneþin maddesine yaklaþmaya çalýþmak 

gibi bir þeydir ki bu da tarikat þeyhlerinin 

seyri sülük ile terakkileridir. Birincide 

zaman kýsa, ikincide ise uzumdur. 

Peygamberlerinde risaleleri içinde 

velayetleri de vardýr. Peygamberimizin 

Miraca çýkýþý velayeti, geliþi ise risaletidir.  

Velayette zaman vardýr fakat risalette 

zaman yoktur. Onun için bir anda gitti 

denmiyor, bir anda döndü deniyor. Onun 

içindir ki hiçbir veli Peygamberlere 

yetiþemediði gibi en küçük sahabelere de 

yetiþemez. Birinci yaklaþým vehbidir yani 

Allah vergisidir. Ýkincisi kesbidir yani kul 

kendi gayret ve çalýþmasý ile bir mertebeye 

ulaþýr. Allah'ýn iki özel ismi vardýr ki bu 

insanlara verilmez. Bunlar Allah ve 

Rahmandýr(isra 110). Bunlara iman çok 

mühimdir Allah, sonsuz nurdur,  Rahman 

ise O sonsuz nurun sonsuz tecellileridir 

yani Allahýn yaratýðý þeyler ve ahret 

rahmettir. Allah ve Rahmana tam inanan 

insan diðer imanýn þartlarýna dolaylý 

olarak inanmýþ olur, 

   Allah ve Rahmana tam olarak inanan 

insan ne dünyadan kazandýðýna sevinir ne 

de kaybettiði þeylere üzülür, hayattan 

endiþesi olmayacaðý gibi ölümden de 

korkmaz. Bunlara inancýmýz tam olmadýðý 

için korkup üzülüyoruz. Nasýl þefkatli bir 

anneden çocuðu korkmaz, ona güvenir. 

Bizler niçin sonsuz büyük Allah'ýn rahmet 

ve merhametine güvenip huzur 

bulamýyoruz. 

ALLAH'A YAKINLIK 

Ü
lkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri 'Halk 
Sağlığı Haftası' olarak kutlanmaktadır. Bu 
haftanın amacı; halk sağlığının ve 

koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini 
vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha 
görünür kılmaktır. Ülke genelinde 8 bine yakın 
aile sağlığı merkezinde 25.885 aile hekimliği 
birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı 
elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk 
çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan 
koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu 
sürdürmektedir. Bebek ve çocuklarımıza yönelik 
Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan 
Görme Taraması Programı,Gelişimsel Kalça 
Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri 
itinayla sürdürülmekte ve 
yakındanizlenmektedir.15-49 yaş kadın 
izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe 
bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum 

öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve 
süt verme döneminde D vitamini desteği, 
sezaryen oranının azaltılması ve normal 
doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı 
çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.  
İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular,kaplıca 
suları,yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili 
denetleme ve izleme çalışmaları Çevre Sağlığı 
Bilgi Yönetim Sisteminde elektronik ortamda 
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Koruyucu 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerimizin içinde, tüm 
ilköğretim okullarımızda ağız diş sağlığı 
muayenesi, flor vernik uygulaması, ağız diş 
sağlığı farkındalık eğitimi ve diş fırçası-macun 
seti dağıtımı yer almaktadır.  Koruyucu hekimlik 
çalışmalarını yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri 
düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları 
meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam 
standartlarını yükseltmek için Halk Sağlığı 
Müdürlüğü olarak çalışmalarımız, hiç ara 
vermeden ve artarak devam edecektir. Denildi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, 113 Ada, 34 Parsel, ANBARLI Mahalle/Köy, Cuharlı 
Mevkii, FINDIKLIK Satışa konu taşınmazın 2/32 hissesi satılacaktır. Halihazırda fındıklık olup fındık 
üretimi yapılmaktadır. Taşınmaz %5-10 meylil olup erozyon tehlikesi yoktur. İhale bedeli olarak 
yazılan miktar 2/32 hisseye tekabul eden miktardır.
Adresi   : Cuharlı Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 15.977 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 33.611,61 TL(2/32 hisse payı bedeli)
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 19/10/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü  : 15/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, 113 Ada, 35 Parsel, ANBARLI Mahalle/Köy, 
Cuharlı Mevkii, FINDIKLIK Satışa konu taşınmazın 2/32 hissesi satılacaktır. Halihazırda fındıklık olup 
fındık üretimi yapılmaktadır. Taşınmaz %5-10 meylil olup erozyon tehlikesi yoktur. İhale bedeli olarak 
yazılan miktar 2/32 hisseye tekabul eden miktardır.
Adresi   : Cuharlı Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 7.811 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 14.645,62 TL(2/32 hisse payı bedeli)
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 19/10/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü  : 15/11/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları 
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle 
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/191 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
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HALK SAĞLIĞI HAFTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezinden Halk Sağlığı Haftası ile ilgili 
yapılan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

K
ongrede yönetime aday 
çıkmayınca mevcut 
yönetim bir sonraki 

kongreye kadar görevini 
sürdürecek. Ali Koç 
Kültürevi'nde gerçekleştirilen 
genel kurulda Divan 
Başkanlığı'nı Bekir 
Uzunoğlu yaptı. Genel 
kurulda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Yakupoğlu, 
fabrikanın son durumu 
hakkında genel kurula 
bilgi verirken şunları 
söyledi: “Kooperatif 
Başkanımız Kemal 
Tonya'nın rahatsızlığı 
nedeniyle istifasının 
ardından görevi 
zorunlu olarak 
devraldım. O günden 
bu zamana kadar 
kooperatifimizi içinde 
bulunduğu durumdan 
kurtarmak için elimizden gelen 
tüm gayreti gösterdik, bundan 
sonra da göstermeye de 
devam edeceğiz. Ama bugüne 
kadar hiçbir kimseden destek 
alamadık. Kooperatifimize çok 
az süt geliyor. Günlük 10 ton, 
bazen  10 tonun altına da 
düşüyor. Ortaklarımızın 
fabrikamıza sahip çıkmaları, 
sütlerini fabrikamıza 

vermelerini istiyoruz. Şuan 
itibariyle ilk etapta 1 milyon 
TL'miz olsa kooperatifimizi çok 
rahat döndürürüz. Biz bu işi 
gönüllü yapıyoruz. Biran önce 
fabrikamızı yönetebilecek 

kişilere görevimizi devretmek 
hazırız. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinden istifa 
eden Kemal Tonya'da söz 
alarak; “Rahatsızlığı nedeniyle 
görevimden ayrıldım. Ben bu 
göreve getirilirken bana birçok 
söz verilmesine rağmen hiçbiri 
yerine getirilmedi. Bugüne 
kadar fabrikamızı en iyi şekilde 
yönetebilmek için bütün 
imkanlarımızı seferber ettik. 

Kendi sermayemi bile 
fabrikamıza harcadım. 
Sağlığım bile bozuldu. Kendi 
alacaklarım içinde hiçbir zaman 
para istemedim. İhtiyacım 
olduğu zaman 3-4 bin TL 

harçlık ödersiniz bana.” 
şeklinde konuştu. Yapılan 
konuşmaların ardından 
kooperatifin işletmesine ortak 
alınması maddesi genel 
kurulun onayına sunuldu. 
Ancak genel kurul buna onay 
vermedi.  Seçimlerde yönetime 
aday çıkmayınca mevcut 
yönetim bir sonraki genel 
kurula kadar göreve devam 
etmesine karar verildi.  

TONYA'YA SÜT'E TALİP ÇIKMADI
S. S. Tonya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Tonya Süt) 49. olağan üstü genel kurulu yapıldı. 
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VAKFIKEBİR TERMİNAL KAVŞAĞINDA
YiNE TRAFiK KAZASI

iresun istikametinden Trabzon 

Gistikametine gitmekte olan 20-DV-
660 yabancı plakalı araç ile terminal 

kavşağından karşı yöne geçmeye çalışan 
61 PB 711 araç, kırmızı ışık ihlali yüzünden 

feci şekilde çarpıştılar. Trafik kazası sonucu 
yaralanan vatandaşlar 112 acil servis 
ambulansları ile Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine kaldırıldılar. Trafik kazası ile 
ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şalpazarı Ayten Yılmaz 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü 

Mustafa Demir'inde 
Şalpazarı'nda AK Parti'den 
Belediye Başkan Aday 
Adaylığı için ben varım 
diyebileceği ifade ediliyor. Bir 
dönem AK Parti'den 
Milletvekili Aday Adayı da 
olan Mustafa Demir, 
Büyükliman Yöresi'nde eğitim 
camiasına çok önemli 

hizmetler yaptı. Kurucu 
müdür olarak görev aldığı 
okullarda imkansızlıklar 
içerisinde mucizevi işlere 
imza attı.  Sağlık camiasını 
yüzlerce nefer kazandırdı. 
Uzun yıllar Beşikdüzü Sağlık 
Meslek Lisesi Müdürlüğü 
görevinde bulunduktan sonra 
Şalpazarı Ayten Yılmaz 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürlüğü görevine 
atanmıştı.

Vakfıkebir ilçesinin sevilen sayılan 
değerli simalarından işadamı ve 

Trabzon Ticaret Sanayi Odası Meclis 
Üyesi Emin Uludüz ve Gülen Uludüz'ün 
kızları Gülay ile Merhum Yücel ve Yeter 
Karabulutoğlu'nun oğulları Bilal mutlu 
beraberliklerini evlilikle noktaladılar. 
Vakfıkebir Ramada Hotel'de yapılan 
düğün törenine çok sayıda davetli 

katılarak genç çiftlerin mutluluklarına tanık 
oldular. Düğün törenine Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Düzköy Belediye 
Başkanı Abidin Çelik, siyasi parti ilçe 
başkanları, STK başkanları, daire amirleri ve 
çok sayıda seçkin davetli katıldı. İş Adamı-
Siyasetçi Emin Uludüz bu mutlu günlerinden 
kendilerini yalnız bırakmayan herkese her iki 
aile adına teşekkür etti. Bizlerde Gülay ve 
Bilal'e bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

ŞALPAZARI'NDA MUSTAFA DEMiR
ADAY ADAYI OLUR MU?

Tonya İlçe Müftüsü olarak görevine yeni 
başlayan Haki Özgül'e hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunan Osman Aydın 
ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
İlçe merkezinde bulunan camide öğle 
namazını kıldıran İl Müftüsü Osman 
Aydın, cemaatle de sohbet etti. 
Müftülük personeli ile de bir araya 
gelmeyi ihmal etmeyen Müftü Aydın, 
müftülük çalışmaları hakkında 
uyarılarda bulundu. Din adamlarının 
vatandaşlarla sürekli irtibat halinde 
olması gerektiğini belirten Aydın 
temaslarına Merkez Kız Yatılı Kur'an 
Kursu'nu ziyaret ederek tamamladı. 
İlçeden memnun bir şekilde ayrılan İl 
Müftüsü Osman Aydın, Tonya'ya daha 

sık geleceğini de ifade etti.

T
rabzon'un Büyükşehir 
olması ile özellikle 
ilçelerdeki bazı hizmetle-

rin ilçe belediyelerinden alına-
rak Büyükşehir Belediyesi'ne 
devredilmesi yeni sorunları da 
beraberinde getirdi. 
Büyükşehir'e intibak konusunda 
yaşanan bazı aksaklıkların 
yıllar geçmesine rağmen 
giderilememiş olması da eleştiri 
konusu oldu. Bu konuların 
başında da itfaiye birimlerinin 
Büyükşehir'e bağlanması ve 
Büyükşehir'in de üzerinden 
yıllar geçmesine rağmen bu 
birimi Tonya'da faaliyete 
geçirmemesi geliyor. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-
lu'nun Tonyalılara defalarca söz 
vermesine rağmen ilçede 
kurulmayan itfaiye birimi 
vatandaşların memnuniyetsiz-
liğine sebep olmayı sürdürüyor. 
Geçtiğimiz Mayıs ayı başında 
AK Parti Tonya İlçe Teşkilatı'nın 
itfaiye talebini Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na 
iletmek üzere bir heyet 
oluşturuldu. AK Parti İlçe 
koordinatörleri Mehmet Alp ve 
Orhan Uraloğlu ile AK Parti 
Trabzon İl Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Tonyalı Yunus Tekin 
Baki'nin yer aldığı heyet 
Başkan Gümrükçüoğlu ile bir 
görüşme gerçekleştirdi. Bu 
görüşmede Başkan 
Gümrükçüoğlu Tonya'ya bir 
defa daha söz verdi. 22 
Temmuz'da Tonya'da itfaiye için 
kadro açacaklarını ve eğitimini 
tamamlayan personeli Tonya'da 
göreve başlatarak bu birimin 

kuruluşunu sağlayacaklarını 
heyete aktaran Gümrükçüoğ-
lu'nun bu sözü halen daha 
yerine getirilmeyi bekliyor. İlgili 
görüşmede yer alan AK Parti 
Trabzon İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Yunus Tekin Baki konu 
hakkında yaptığı açıklamada, 

“Tonya için itfaiye problemi 
aciliyetle çözülmesi gereken 
konuların başında gelmektedir. 
İlçemiz bu yoksunluktan çok 
acılar çekti. Yangın sonucu 
kaybettiğimiz canlarımız var. 

Uğranılan büyük maddi kayıplar 
var. İlçe teşkilatımızın bu konu-
da talepleri ilçe koordinatörleri-
miz Sayın Mehmet Alp ve 
Sayın Orhan Uraloğlu 
tarafından Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza iletilmesi 
kararlaştırılmıştı. Bir Tonyalı 
olarak oluşturulan heyette 
destek vermek amacıyla bende 
bulundum. Geçtiğimiz Mayıs 
ayının başında Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile 
bir görüşme gerçekleştirdik. 
Kendisi talebimize hak vererek 
22 Temmuz'da Tonya'da itfaiye-
ye bir kadro açılacağını beyan 
etti. Ağustos ayının sonuna 
geldik ancak böyle bir girişim 
henüz gerçekleşmedi.” dedi. 
Tonya'da yangın korkusuyla 
yaşamaya devam eden 
vatandaşlar ise bu sorunun 
kökünden çözüme kavuşmasını 
beklemeye devam ediyorlar. 
Yangın olduğunda söndürülme-
si için en yakın ilçeden 

Tonya'ya itfaiye gelene kadar iş 
işten geçtiğini belirten vatan-
daşlar “Daha kaç canımızın he-
ba olması, kaç evimizin yanıp 
kül olması gerekiyor” sorusu ile 
sitemlerini dile getiriyorlar.

AK Parti'den Şalpazarı Belediyen Başkan aday adaylığı için çok sayıda isim gündeme geliyor. 

ULUDÜZ ve KARABULUTOĞLU
AİLELERİ'NİN EN MUTLU GÜNÜ

İL MÜFTÜSÜNDEN TONYA'YA ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi 
Beşikdüzü'nde her zaman 
iddialı olmuş ve geçmiş 
dönemlerde yerel seçimleri 
kazanmış bir siyasi parti. 
Önümüzdeki dönem yapılacak 
olan yerel seçimlerde partinin 
adayının kim olacak? Eğitim 
camiasının önemli isimlerinden, 
Türk Eğitim Sen İl Başkan 

Yardımcısı Muhammet 
Sağlam'ın adı MHP'nin 
Beşikdüzü Belediye Başkan 
Adaylığı için sıkça konuşuluyor. 
Toplumun her kesiminden 
destek görebilecek bir isim olan 
Muhammet Sağlam ile MHP'den 
kopan oyların çok büyük bir 
kısmının geri alınması 
hedefleniyor.

Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Tonya'ya ziyarette bulundu.

BEŞİKDÜZÜ'NDE MHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

CORA'DAN BAŞKAN KURUKIZ'A ZiYARET 
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 
beraberinde AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk, Belediye Meclis Üyeleri, bazı 
mahalle muhtarları ve partililerle 
birlikte Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız'ı 
makamında ziyaret ettiler. 
Yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Refik Kurukız, “Sayın 
Milletvekilimize ilçemize yaptığımız 
ve yapmayı planladığımız 
hizmetlerle ilgili bilgiler verdik. 
Kendilerinin de bu hususta 
Ankara'daki desteğini her zaman 
yanımızda hissediyoruz ve 
görüyoruz. Her zaman bizlere 
destek oluyor. Bu desteklerinden 
dolayı sonsuz teşekkür ederiz” 

dedi. Başkan Kurukız ayrıca AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora'ya  Ağasar yöresel 
kıyafeti  hediye etti.

Vakfıkebir Terminal Kavşağında yine kırmızı ışık ihlali nedeni ile trafik kazası meydana geldi. 

TONYA VERİLEN İTFAİYE SÖZÜ 
NE ZAMAN YERİNE GETİRİLECEK?
Tonya'da yaşanan itfaiye sorununun verilen sözlere rağmen halen 
daha çözüme kavuşturulamamış olması tepkilere neden oluyor.

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum Desteğinizi Bekliyorum...
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Çocukların mutlaka ilgili meslek 
odasına kayıtlı servis araçlarına 
yazdırılması gerektiğini 
vurgulayan Çobanoğlu, “Yeni 
bir eğitim öğretim dönemi 
başlıyor. Çocuğunun güvenli 
şekilde okula gidip eve 
dönmesini her anne baba 
istiyor. Fakat piyasada ilgili 
meslek odalarına kayıtlı 
olmayan okul servis araçları 
hayli fazla. Veliler daha uygun 
fiyat olsun ya da şu kişi nasılsa 
tanıdık diye düşünerek rastgele 
bir servis aracı ile anlaşıyor. 
Araçlar eski ve bakımsız olduğu 
için bir sıkıntı çıktığında eyvah 
demeyin. Çocuklarımız 
geleceğimizin teminatıdır. 
Onların başına herhangi bir şey 
geldiğinde servis aracı kimin 
üzerine kayıtlı, şoför kimdir her 
şeyi öğrenebilmek ve işlem 
yapabilmek için mutlaka ilgili 
meslek odasına kayıtlı araçlar 
tercih edilmelidir.” Dedi.
“ÖĞRENCİLER SERVİSE 

REHBER ÖĞRETMEN 
EŞLİĞİNDE İNİP BİNMELİ”
Bu alanda servis aracı şoförü 
ulusal meslek standardının 
2013 yılında hazırladıklarını ve 
bu standardın Resmi Gazetede 
yayınlandığını belirten 
Çobanoğlu, “Söz konusu ulusal 
meslek standardı ile mesleğin 
tanımı yapıldı. Buna göre, 
öğrenciler servis araçlarına 
rehber personel eşliğinde 
bindirilerek yaş gruplarına ve 
fiziksel özelliklerine göre 
oturtulacak, her öğrencinin 
emniyet kemeri takması 
sağlanacak. Servis aracı şoförü 
trafikte kurallara uygun bir 
şekilde güvenli bir sürüş 
gerçekleştirecek. Öğrenciler 
rehber personel yardımıyla 
araçtan indirilecek.  Servis 
aracı şoförü öğrencileri araçtan 
indirdikten sonra araçta unutu-
lan malzeme olup olmadığını 
kontrol edecek, Öğrenciler 
servis aracına alınırken mevcut 

listeye göre öğrenci sayısının 
tam olup olmadığı kontrol 
edilecek. Servis aracı şoförleri 
ilgili meslek kuruluşları 
tarafından verilecek eğitimleri 
de takip etmekten sorumlular. 
İlgili kurumlar okul servis 

araçlarına ilişkin yapacakları 
düzenlemelerde, servis aracı 
şoförü ulusal meslek 
standardını göz önüne almaları 

gerekiyor” şeklinde konuştu. 
“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATIN-
DAN VE GÜVENLİĞİNDEN 
HEPİMİZ SORUMLUYUZ.”
Odaya kayıt olmadan korsan 
servisçilik yapanları emniyet 
yetkililerinin de takip ederek 

denetlemesi gerektiğini söyle-
yen Çobanoğlu, “Çocuklarımı-
zın hayatından ve güvenliğin-
den hepimiz sorumluyuz. 

Yardımcı personeli bulunan ve 
ilgili mesleki odaya kayıtlı olan 
servis aracıları tercih edilmeli-
dir. Bu araçların dışında korsan 
olarak faaliyette bulunanları 
emniyet yetkilileri de sürekli 
denetim yaparak kontrol altında 
tutmalı. Yakın zamanlarda mey-
dana gelen ve herkesi derinden 
üzen, küçük bir çocuğun ölü-
müne sebebiyet veren korsan 
servisçi olayı gibi olaylar tekrar 
etmemeli. Öğrencilerin okula 
geliş ve çıkış saatlerinde emni-
yet tedbirlerini alması gerek-
mektedir. Ayrıca park yasağı ve 
ters yön yasağı olan bölgeler-
den araçların gidiş gelişi konu-
sunda emniyet birimlerinin has-
sasiyet göstermeleri gerekmek-
tedir. Köy mahalle yollarında ise 
Trafik Jandarma ekipleri denet-
lemelerini sıklıkla yapmalıdır. 
Veliler çok dikkatli ve uyanık 
olmalı. Anlaştığı servisin odaya 
kayıt belgelerini görmek için 
ısrar etmeli” dedi. Çobanoğlu, 

yeni öğretim yılının başlama-
sıyla birlikte Türkiye genelinde 
17 milyona yakın öğrencinin, 
900 bine yakın öğretmenin ders 
başı yapacağını ve yaklaşık 50 
bin servis aracının trafikte 
olacağını ifade etti. Servis 
araçlarının seçimi konusunda 
velilere uyarıda bulunmak bizim 
oda başkanı olarak görevimiz. 
“Korsan taşımacılık yapan 
servis araçlarından uzak durun. 
Mutlaka oda kayıt belgesini 
isteyin. Servis araçlarının 
donanımının yönetmelik 
standartlarına uygunluğunu, 
yangın tüpünün, emniyet 
kemerinin olup olmadığını ve 
fazla öğrenci alınıp 
alınmadığını mutlaka kontrol 
edin. Dönem başında serviste 
bulunan rehber personelin 
dönem sonuna kadar bulun-
durulmasının takipçisi olun. 
Eksiklikleri oda yetkililerine 
bildirmekten çekinmeyin” 
ifadelerine yer verdi.

ÇOBANOĞLU; “ÇOCUKLARINIZI MESLEK ODASINA KAYITLI SERVİSLERE VERİN”

B
aşkan Kadem Sağlam, 
ekmeğe en son zam 
verildiğinde 72 lira olan 

un fiyatının bugün 100 lirayı 
geçtiğini ifade ederek, “Kağıt ve 
poşette yaşanan artış oranları 
ile birlikte fırıncı esnafı zor bir 
dönem geçiriyor. Artan 
maliyetler karşısında ekmeğe 
zam yapılması bir zorunluluk 
haline gelmiştir” dedi.
MALİYETLER ARTTI 
   Başkan Sağlam, “Son 
dönemlerde ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunlarla birlikte iç 
piyasadaki var olan bir takım 
dengelerin bozulması 
neticesinde fırıncıların 
mağduriyetini düşünerek bu 
toplantıyı yapmaya karar 
verdik. İmalat sektöründe 7-24 
çalışan esnaf kardeşlerimizin 
son bir kaç ay içerisinde çok 
ciddi mağduriyetleri söz konusu 
olmuştur. Bu mağduriyetleri 
başta un fiyatlarının aşırı 
yükselmesi diğer nokta da ise 
imalat sektöründe kullandıkları 
poşetinden kağıdına kadar tüm 
ürünlere ciddi zamların 
gelmesiyle oluşmuştur. Bizde 
uzun süre sabretmenin neticesi 
olarak bir milli duruş da 
sergileyerek %30 - % 40 
arasında eski seviyesini 
koruma ihtiyacı olmasına 
rağmen bizim arkadaşlarımızla 

yapmış olduğumuz toplantıda 
% 20'lik bir fiyat artışı talep 
ettik. Biz fiyatlarımızı verdiğimiz 
zaman 70 TL civarında var olan 
unun çuvalı bugün 100 TL 
seviyesinde seyrediyor. 
Talebimiz bir zaman sonra 
bakanlığın el koyması ile 
beraber geri çevrilerek kabul 
edilmedi. Talebimizin geri 
dönmüş olmasıyla fırıncımızın 
mağdur edilmesi bir tarafa 
Sayın Bakanın açıklamaları da 
fırıncı esnafımızın üzerinden 

başka bir şaibenin oluşmasına 
sebebiyet verdi. Bakanın 
yaptığı açıklamaların birincisi, 
ekmek fiyatlarının milli duruş 
sergileme noktasında büyük 
marketlerle görüşüp yılbaşına 
kadar fiyat artışı olmayacağının 
sözünü almış olmasıdır. Bu 
bahsedilen firmaların hiç bir 
tanesi ekmek üreten firmalar 
değil. Nihayetinde o firmalar 
raflarına 10 tane ekmek koyar 
yüzde yüz zarar edebilir. 
Onbirinci kişiye yok derse 

kimse birşey diyemez. Fakat 
bizim fırıncımız yok 
diyemeyecek. Onlarda alış 
noktasında yine mağdur 
edeceği imalatçı firmadır. Bir 
defa bunu kabul etmemiz 
mümkün değildir. 
MAKUL BİR SEVİYEDE ZAM 
İSTEDİK 
      Sayın Bakanın yanındaki 
Un Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Günhan Ulusoy, 
'Elimde 5 milyon çuval un var. 
Bunu 95 TL'den fırıncılara 

vereceğim' diyor. Aslında bu 
açıklama Bakan'ın yanındaki 
stokçunun kendisini ele 
vermesidir. Unun fiyatı 70 
TL'den 2 ay içerisinde 100 
TL'ye çıkıyor, Federasyon 
Başkanı, Sayın Bakanın 
yanında 95 TL'den unu 
fırıncılara vereceğim diyor. Yani 
5 milyon çuval unu stok etmiş. 
Aynı firmanın pazarlamacıları 
fırıncılara geldiği zaman 95 TL 
yerine 105-108 veya 110 TL 
istiyorlar. Söylenen fiyat ile 
satılan fiyat aynı değildir. İmalat 
sektöründe 24 saat çalışan 
fırıncımızın bütün giderlerinde 
% 30 - % 40 artış olurken, bize 
% 20'yi çok görüyorlar. Zam 
isterken sanki vatandaşın 
ekmeğinde gözümüz varmış 
gibi algı oluşturuluyor. 
Vatandaşın ekmeğinde gözü 
olanlara fırsat vermeyeceğiz 
derken biz makul yükselişin 
yarısını talep ettik. Zaten biz 
vatandaşla iç içeyiz. Bu 
ekmeğin üreticisi de biziz. Ben 
Sayın Bakana sesleniyorum, 
vatandaşın ekmeğinde gözü 
olanlara fırsat vermeyecekse 
Tarım ve Orman Bakanı Sayın 
Pakdemirli milyonlarca 
Karadenizliyi ilgilendiren fındığı 
da Ferroriye peşkeş çekmesin. 
Karadeniz'deki vatandaşın 
ekmeği fındıktadır. Bu noktada 

yapmış oldukları uygulamanın 
ciddi derecede yanlış olduğunu 
biran önce bundan dönmeleri 
gerektiğini ifade ediyorum.
 5 MİLYON ÇUVAL UNU 70 
TL'DEN VERSİNLER 
      Eğer ekmek fiyatlarında 
artış olmasını istemiyorlarsa 5 
milyon çuval unu stok edenler 
bu millete 2-3 ay önce var olan 
fiyat 70 TL'den un çuvallarını 
versinler. Poşet, kağıt ve diğer 
ham maddeye gelen farkları da 
bizim fırıncılarımızın kendileri 
karşılayacaklardır. Aksi halde 
popülist politika bizlere 
yapmasınlar. Bunu doğru 
bulmuyoruz. Vatandaşın 
ekmeğinde gözü olanlara göz 
açtırmayacağız diyorlar. Bizde 
diyoruz ki; Fırıncıların 
ekmeğinde de kimsenin gözü 
olmasın. Bu fiyatlar durup 
dururken bu noktaya gelmedi. 
İşte 70 TL'den aldın, 5 milyon 
çuval un stok ettin, şimdide 
diyorsun ki; 95 TL.'den veririm. 
Önce o stokları eritsinler. O 
fiyattan getirsinler fırıncılara 
versinler. Bizde zam 
talebimizden vazgeçelim” dedi.
       Vakfıkebir Fırıncılar 
Derneği Başkanı Davut Kutoğlu 
ile artan maliyetler karşısında 
fırıncıların zarar ettiğini ifade 
ederek biran önce gereken 
zammın yapılmasını istedi.

BAKAN BEY'İN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİKTİR

13.09.2018 Tarihinde saat:14.-
00 da Hamamizade Kültür 
Merkezinde yapılacak olan 
Olağan Genel Kongre öncesi 
ASKON Trabzon Şube Üyeleri 
bir toplantı yaptı. Genel Baş-
kan Yardımcısı Yılmaz Karade-
niz'inde katıldığı toplantı 
GRAND VAVES Otelde yapıldı. 
Çok sayıda Üyenin katıldığı 
toplantıda bir konuşma yapan 
Trabzon Şube Başkanı İbrahim 
Beşir. Yerel ve Genel konular-
da bilgilendirme yaptı. Trab-
zon'un en önemli sorunlarının 
Ulaşım, Turizm ve Trabzon'a 
büyük katkı sağlayacak olan 

Yatırım Adası Projesinin 
olduğunu belirten Beşir şöyle 
devam etti; Yatırım Adası 
Projesinden vazgeçildiğine dair 
haberler alınıyor. Bu Projeden 
vazgeçmek Trabzon şehrinin 
geleceğini bir anlamda silmek 
demektir. Yatırım Adası Projesi 
bizim olmasa olmazımızdır. 
Çözüm her zaman vardır. Ya-
tırım adası için STK'larla tekrar 
bir araya gelip bir dosya hazır-
lanacak. Hazırlanan bu dosya 
Sayın Cumhurbaşkanımıza Arz 
edilecektir. Devlet varsa Biz 
varız. Diyen Beşir. Tüketim 
Ekonomisinden Üretim Ekono-

misine geçilmesi gerektiğini 
belirtti. Hali hazırda üretim ya-
pan firmaların veya yeni üretim 
yapacak olan firmalara verilen 
desteğin arttırılmasını istedi. 
Ayrıca; Yerli üretim yapan Arsin 
Organize Sanayisinde bulunan 
şirketlerin sorunlarını da dile 
getiren Şube Başkanı İbrahim 
Beşir, En kısa zamanda Arsin 
Organize Sanayisine ziyarette 
bulunacağız Yönetimle istişare 
yapıp sorunları gidermeye 
çalışacağız, Seçim öncesi ve 
sonrasını da değerlendiren 
Beşir Üyelere katılmalarından 
dolayı teşekkür etti.

YATIRIM ADASI OLMASSA OLMAZIMIZDIR
ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Kongre öncesi toplandı.

mekli öğretmen ve EVakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi'nin ilk müdürlerinden 
Mehmet İskender 11 Eylül 
2018 Salı günü akşam 
saatlerinde detavi gördüğü 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 

palyatif yoğun bakım ünite-
sinde 94 yaşında yaşamını 
yitirdi. 12 Eylül 2018 Çarşam-
ba günü öğlen namazına 
müteakip Vakfıkebir Merkez 
yeni camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Sinanlı 

Mahallesindeki aile kabristan-
lığında toprağa verildi. 
Merhum Mehmet İskender 
hoca evli ve 5 çocuk baba-
sıydı. Merhuma Allah'tan rah-
met kederli ailesine ve yakın-
larına başsağlığı diliyoruz. 

İSKENDEROĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Sinanlı Mahallesinden Halk Eğitimi Merkezi'nin ilk 
müdürlerinden Mehmet İskender (94), bir süreden beri yaşam 
mücadelesi verdiği Vakfıkebir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

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

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

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

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 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
VAKFIKEBİRE
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

BAŞKAN BALTA'DAN 
VAKFIKEBiRLi VALi'YE ZiYARET

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUNUZUN 
SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPTIRIN
2018-2019 eğitim öğretim yılı-
nın başlamasına sayılı günler 
kala çocukların yeni döneme 
sağlıklı bir başlangıç yapma-
sı için yapılması gerekenler 
konusunda Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi 
Dr. Zafer Kamiloğlu uyarılar-
da bulundu.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Kırklareli'nin 
Vakfıkebirli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

> Abdulkadir AYNACİ 4'de > Vedat FURUNCU 4'de


