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V
akfıkebir İlçesinde yapılan 
bayramlaşma törenine katılan 
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta hemşerileri ile hasret giderdi. 
Törene, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Ak Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçemizin 
yetiştirdiği değerli bürokratlar dan 
Sayıştay Üyesi İdris Bulut, Balıkesir İl 
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 
Antalya İLBANK Bölge Müdürü Fuat 
Koçal, İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin 

Sadullahoğlu, Garnizon Komutanı Orhan 
Kaya, siyasi parti ilçe başkanları, Belediye 
Meclis Üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve 
vatandaşların katılımıyla Vakfıkebir 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Uygulama Otelinde bayramlaşma töreni 
yapıldı. Törende ilk konuşmayı Belediye 
Başkanı Muhammet Balta yaptı. 

VAKFIKEBiRDE FESTiVAL 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI 

> Vedat FURUNCU 2'de

BAŞKAN ÇOBANOĞLU; “BAYRAM COŞKUMUZ, 
MATEME DÖNÜŞMESİN”

MÜFTÜ KÖKSAL; 
“GELENEKLER DiNi KUŞATMAMALI"

> Sadık AYDIN 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, 9 günlük bayram 
tatilinde yola çıkacak sürücüleri 
olası kazalara karşı dikkatli olma-
ları konusunda uyardı. Bayram 
tatillerinde trafik yoğunluğunun 
ciddi oranda artış gösterdiğine 
dikkat çeken Başkan Çobanoğlu, 
“Bayram coşkumuz, mateme 
dönüşmesin” dedi. > Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 
Kadir Gecesi öncesi kadınlara yönelik program düzenlendi.

Bu yıl 7. si düzenlenecek olan Vakfıkebir Ekmek, 
Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başlanıldı. 

VAKFIKEBiR'DE COŞKULU BAYRAMLAŞMA
MİLLETVEKİLİ BALTA; “BİZİM ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMSAL HİZMETLERTİR” 

Vakfıkebir İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Ramazan 

Bayramı münasebetiyle yapılan bayramlaşma törenine TBMM Çevre Komisyon 

Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'da katıldı. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BAYRAM”

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Bayramın 

kardeşliğimize birliğimize katkı 
sağlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz 
ediyorum.”  Bizler gönül rahatlığıyla 
bayramları kutluyoruz ama dünyanın 
çeşitli bölgelerinde bizim kadar 
rahat olamayan Müslüman 
kardeşlerimiz var. İnşallah 
onlarda içinde bulundukları 
durumdan kurtulur, bizler gibi 
huzur ve mutluluk içerisinde 
bayramlarını kutlarlar, 
bayramlarımızın insanlığımıza 
huzur ve barış getirmesini temenni 
ediyorum” dedi.
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta; “Bayramlar kardeşliğin 
kucaklaşmanın, sevginin, birlik ve 
beraberliğin en üst doruk noktaya 
çıktığı günler. Bunun kıymetini 
bilmeliyiz ve gerekliliğini de yerine 
getirmeliyiz. Bizler bütün ve güçlü 
olursak kardeşlerimize daha rahat, 

daha güçlü ve anlamlı yardım ve 
desteklerde bulunabiliriz dolayısıyla 
birlik ve beraberliğimizi sağlayacak 
ve vesile olacak bu bayram günlerini 
iyi kullanmalı ve aramızdaki kırgınlık 
ve dargınlıkları ortadan kaldırmalı bir 

ve beraber olmanın avantajlarını ve 
mutluluğunu yaşamalıyız. Bu vesile 
ile herkesin bayramını kutluyor, 
daha nice bayramlara sağlık, sıhhat 
ve mutlulukla ulaşmayı temenni 
ediyorum dedi.”

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ 
TOPLUMSAL HİZMETLERTİR” 
TBMM Çevre Komisyon Başkanı 
ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta; “Bugün ittirak 
etmede olduğumuz ramazan bayra-
mının tüm İslam âlemine huzur ve 
barış getirmesini diliyorum. Bayram-
lar sevgi ve saygının arttığı, birlik ve 
beraberlik duygusunun pekiştiği 
önemli günlerdir. Dargınlıkların 
unutulduğu milletin bir ve beraber 
olduğu önemli anlardır. Bugünde 
burada Vakfıkebir ilçesi olarak bir 
aradayız. Allah da birlik ve beraber-
liğimizi daim eylesin. Vakfıkebir 
ilçemize başkanımız güzel hizmetler 
yaptı. Bundan sonra da yapmaya 
devam edecektir. Vakfıkebir her 
şeyin en iyisine layıktır. Bu hizmet-
lerin karşılığı olarak da %65 gibi 
ciddi bir oy oranıyla büyük bir ba-
şarıya imza atılmıştır. Trabzon ilinde 
en yüksek oyu alan merkez ilçeyiz. 
Buda bizi gururlandırıyor. Allah 
hepinizden razı olsun. Bizlere güç 
kuvvet verdiniz. Bizlerde Ankara' da 
gece gündüz çalışarak sizlere hiz-
met etmeye devam ediyoruz. Bölge-
mizin ihtiyacı olan hizmetleri en gü-
zel ve olumlu bir şekilde tamamla-
yarak bölge halkının hizmetine sun-
mak için çalışıyoruz. Vatandaşları-
mız kendi şahsi işleri görülmediğin-
de kırılıyor, küsüyorlar. Fakat bölge 
için yapılan hizmetler ve eserler hiş 
göz önüne alınmıyor ve acımasızca 
eleştirilerde bulunuluyor. Bu hiç de 
doğru bir davranış değil. Sizin çocu-
ğunuzu bir işe koymuş olsak yarın 
unutulur. Fakat ilçemize ve bölge-
mize bir eser kazandırmış olsak 
hiçbir zaman unutulmaz. Onun için 
Bizim önceliğimiz toplumsal hizmet-
lerdir. Bir topluma genel olarak yap-
tığınız projeler birer eser olarak o 
topluma hizmet etmeye devam ede-
cektir. Ama hiçbir vatandaşımızı ve 
hemşerimizi de sahipsiz bırakmadık 
bundan sonrada bırakmayacağız.  
Bu vesile ile hepinizin bayramını 
kutluyor, saygılar sunuyorum dedi.”

Vakfıkebir'de Bayram bir başka güzel…

Her bayram Vakfıkebir'de bayramlaşma 

düzenleniyor. Birlik-beraber olduğumuz 

görüntüleniyor…

Acaba bir miyiz?

Beraber miyiz?

Bazı insanlar mecbur olduğunu için bu tür 

ortamlara katılıyor gibi…

Ben şahsen istediğim için gidip, 

göremediklerimle bayramlaşmaktan onur 

duyuyorum…

Birlik-beraberliklerimiz lafta kalmamalı, bu 

tür birliktelikler hissettirilmeli. Görüntü 

vermek kolay ama önemlisi histir…

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK 

Parti Trabzon Milletvekili, Vakfıkebir 

evladı, değerli büyüğüm ağabeyim 

Muhammet Balta, Vakfıkebir'li ve birçok 

yerde görev alan büyüklerimiz var…

Hemen hemen her ilde…

Bayramlaşmalar olduğunda herkesi 

görebiliyoruz. Hasbıhal edip, hasret 

giderebiliyoruz…

İdris Bulut, Sayıştay Üyemiz…

Fuat Koçal, Antalya İlbank Bölge 

Müdürü…

Doktor Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir İl 

Sağlık Müdürü…

Bizim gururlarımız…

Bu bayrama katılan, diğer illerde görev 

yapan büyüklerim…

Nerede olursa olsun Vakfıkebir'li olsun…

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

“FOL DERESİ”

Bayram önce DSİ tarafından fol deresi 

boşaltma çalışmaları başladı. Başlandı 

başlanmasına da bayram arayı girince 

durdu…

Sürekli olarak kum yığıntıları, pislik 

oluşan derede bir çözüme kavuşulmuş 

değil…

Yaz aylarının gelmesi ile koku oluşması 

da an meselesi…

Vakfıkebir'in Venediği olarak bilinen fol 

deresi, üzerindeki oturma yerleri ile göz 

dolduruyor ama kokudan kimse 

oturamayacak gibi görünüyor…

DSİ biraz acele ederse, dere seviyesini 

aşağıya indirip, deniz suyunun dereye 

doğru yukarı doğru gelmesini 

sağlayabilse sorun ortadan kalkar…

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

Esnaf zor durumda…

İş olmamasından dolayı esnaf mağdur 

oldu…

Bayram da bir nebzede hareketlilik oldu 

ama belirli esnafta…

İlçeye dışarıdan bir para girişi oldu ama 

ne kadar yeterli…

Esnaf ödemelerini yaparken de 

zorlanıyor. Borçlu borçlarını vermeyince 

veya veremeyince olan esnafa yine…

Banka ödeme bekler, banka ödemelerini 

yapamayan esnaf kara liste ile karşı 

karşıya…

Sonrasında esnaf bir krediye ihtiyaç 

duyduğunda, alamaz. Çünkü ödemelerini 

yapamayan esnaf kara listede…

Sanki bu işsizlik daha kötüye gidecek gibi 

görünüyor…

Bilinmez bir kuyu, dibi görünmüyor. Bir 

taş atıldı, daha dibe ulaşmadı…

MÝLLETVEKÝLÝ BALTA; “BÝZÝM ÖNCELÝÐÝMÝZ TOPLUMSAL HÝZMETLERTÝR” 
VAKFIKEBiR'DE COSKULU BAYRAMLASMA

estival hazırlıkları kapsamında FVakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve Festival Komi-
tesi üyelerinin katılımıyla kayma-

kamlık toplantı salonunda bir değer-
lendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda Vakfıkebir Belediye Baş-
kanı Muhammet Balta'nın bilgilen-
dirme konuşmasının ardından 

komite üyeleri organizasyonla ilgili 
görüşlerini dile getirdiler. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
“İlçemize yakışan en güzel festivali 
gerçekleştirebilmek için gayret 

gösteriyoruz. Organizasyon için 
alternatiflerimiz var. Komitedeki 
arkadaşlarımızla birlikte bunları en 
iyi şekilde değerlendirerek bir karar 
vereceğiz” diye konuştu. 

VAKFIKEBiRDE FESTiVAL HAZIRLIKLARI BAŞLADI 

Vakfıkebir Ekmek, Kültür ve Sanat Festivali 
hazırlıklarına başlanıldı. 
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MÜFTÜ KÖKSAL: "GELENEKLER DÝNÝ KUSATMAMALI..."

Merkez Yavuz Sultan Selim 
Camii'nin altındaki 

Diyanet Gençlik Çalışmaları 
Merkezi'nde "Kadir Gecesi ve 
Hatim Duâsı" adıyla 
düzenlenen program, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
açılış konuşmasıyla başladı.
"Namazı hızlı kılmayın, 
hızlı kılanı da kıldıranları da 
uyarın..."
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, Kadir Gecesi 
dolayısıyla kadınlara yönelik 
düzenlenen programda yaptığı 
konuşmada; "Kadir Gecesi, bin 
aydan daha faziletli; yani, 
herkese nasip olmayacak bir 
ömürden daha fazla imkan ve 
fırsatın bizlere armağan 
edildiği bir gecedir. Ancak bu 
gecede sabaha kadar 
yatmazsak, ondan sonraki 
günlerde de hiç bir şey 
yapmazsak bir mana ifade 
etmez. Esas altını çizmek 
istediğimiz de budur. Diğer 
geceleri normal olarak ihyâ 
edeceğiz, bu geceyi de biraz 
daha fazla çalışarak (ibadet ve 
tefekkürle) ihyâ edeceğiz. 
Ramazan ayında kıldığımız 
teravih namazı gece 
namazıdır. O nedenle teravih 

namazını hızlı kılmayın, hızlı 
kılan yada kıldıranlara da 
kızın. Çünkü namazı hızlı 
kıldıran, sizin namazınıza 
kastediyor demektir. Namaz 
Allah için kılınır. Şimdi 
düşünün; ben gece bir vakitte 
kalkıp namazı hızlı hızlı kılmak 
istiyorum, bu doğru değildir. 
Namazın hızlı kılınabilceğine 
yada kıldırılabilceğine dair bir 
ruhsat yoktur. Namaz 
manasına ve ruhuna uygun ifa 
edilmelidir." dedi.
"Kur'an'dan bağımsız bir 
bereket yoktur..."
Bin aydan daha hayırlı olan 
Kadir Gecesi'nde indirilemeye 
başlayan Kur'an'ın tümüyle 
hayatı bereketlendiren bir kitap 
olduğunu vurgulayan İlçe 
Müftüsü Köksal, "Öncelikle 
şunu iyi bilmemiz lazım. 
Ramazan ayını mübarek kılan 
Kur'an'dır, ramazanda o 
nedenle oruç tutarız. Ramazan 
ayı Kur'an ayıdır, sonra oruç 
ayıdır. O halde Kur'an-ı Kerim 
ile olan münasebetimizi 
sorgulamamız lazım. Senede 
bir defa elimize aldığımız 
üstelik ne dediğini 
bilmediğimiz, arada bir elimize 
aldığımız bir kitap hayata yön 

veremez. Kur'an'ın indiği şehir 
olan Mekke'ye, Medine'ye ve o 
zamanki Müslümanlara 
bereket yağdı. Biz, 
bereketlenebilmek için Kur'an 
ile ilgilenmemiz lazım. Bu 
memleketin, bu şehrin, 
yaşadığımız her yerin bereketi 
Kur'an'a bağlı. Kur'an'dan 
bağımsız, namazdan bağımsız 
bir bereket yoktur. Oruçtan 
bağımsız bir bereket yoktur. 
Emirlere uymadan, yasaklara 
riayet etmeden bereket olmaz. 
O zaman hayatın bereketi 
Allah'a bağlanmakta. Kur'an 
hakikatlerine uymakta." 
sözlerine yer verdi.

"Geleneklerimiz dinimizi ku-
şatmamalı... Toplum Kur'an'-
dan soyutlanmamalı... "
"Örfümüzde gördüklerimizi 
yapmaya çalışıyoruz, oysa 
yaptıklarımızı sorgulamalıyız. 
Çünkü yarın bundan sorguya 
çakilecegiz." diyen Müftü 
Köksal, "Geleneklerin dini 
kuşatma altına almasına izin 
verilmemeli, Gerçek mü'min; 
hayatı Allah'a adayan bir kimse 
olarak insanların ne dediğine 
değil Allah'ın rızasına odakla-
nır. Kur'an'dan soyutlanan 
toplum İslâm toplumu olamaz. 
Din, hayatın her alanında 
karşılık bulmalı, belirleyici 
olmalıdır. Yerken-içerken, 
düğündeyken, evlenirken, 
üzülürken, sevinirken..." dedi.
"Teheccüd namazını 
muhakkak kılın..."
Kadir Gecesi'nde tesbih 
namazı kılabilirsiniz. Lâkin 
cemaatle değil münferit kılın 
ve acele etmeyin. Hz. 
Peygamber (s.a.s) Efendimizin 
özellikle tavsiyesi, gecenin bir 
vaktinde kılınan teheccüd 
namazıdır. İki rekat gece na-
mazı, dünya ve içindekilerden 
daha değerlidir. Tesbih namazı 
kılmasanız da teheccüd 
namazını ihmal etmeyin. Tevbe 

istiğfar etmeyi asla unutmayın. 
Kur'an okuduğunuzda, 
manasını da mutlaka okuyun; 
Allah ne buyuruyor, bakın." 
ifadelerini kullandı. 
“...Akrabalarla ilişkileri 
geliştirin ki, sonunuz hayırlı 
olsun..." Komşu ve 
akrabalarla ilişkilerin 
kesilmemesi, yoksulların ve 
yetimlerin görüp-gözetilmesi, 
hastaların mutlaka ziyaret 
edilmesi tavsiyesinde bulunan 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Allah (c.c) Sıla-i rahim dedi-
ğimiz akraba ilişkilerini gözet-
meyi bizlere emrediyor. Akra-
balarla ilişkisini kesenleri, Allah 
kınar; onlara merhamet etmez.  
Akraba, komşu ve aile ilişkile-
rine özen göstermemek, Kur'-
an'ın bereketinden faydalana-
mamak demektir." dedi. 
"Düşünmeyen insanın, diğer 
canlılardan farkı kalmaz..." 
Yüce Allah'ın insanı düşünme 
kabiliyetine sahip bir canlı 
olarak yarattığı gerçeğine 
dikkat çeken Müftü 
Köksal,"İnsan, düşünen bir 
varlıktır. Düşünmeyen, 
tefekkür etmeyen bir insanın, 
diğer canlılardan farkı olmaz. 
Allah'ın bizlere bahşettiği 

nimetleri, imkanları 
düşüneceğiz. Sorunlarımızın, 
problemlerimizin üzerinde 
düşüneceğiz. Çocuklarımızı da 
kendimizi de Allah'a nasıl 
adayacağımızı düşüneceğiz. 
Bağırıp çağırmakla hakim 
olamazsınız. İyi ana baba 
olmanın koşulu, kulluk 
görevlerini yerine getirmede 
ikna metodunu kullanmaktır. 
Anlatamıyorsak iyi bir baba, iyi 
bir anne değiliz demektir. Çok 
okumalı, çok araştırmalıyız." 
şeklinde konuştu. Müftü 
Köksal konuşmasının sonun-
da, programa iştirak eden tüm 
katılımcılara, organizeyi 
gerçekleştiren Vaiz Hatice 
Semiz ve Kur'an kursu 
öğreticilerine teşekkür etti.  
Daha sonra kadınlar arasında, 
Kur'an Kursu öğreticilerinin 
Kur'an-ı Kerim tilâveti ve 
meâlinin okunmasıyla devam 
eden programda İlçe Müftü-
lüğü Vaizi Hatice Semiz, Kadir 
Gecesi ile ilgili bir konuşma 
gerçekleştirdi. Program, Kur'an 
kursu öğreticilerinden oluşan 
koronun seslendirdiği ilâhilerin 
ardından Kur'an Kursu 
Öğreticisi Ayten Özgül'ün 
yaptığı duâ ile sona erdi.

Y
emeğe Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta,  
AK Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun, Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi Üyeleri Enver 
İskenderoğlu, Ahmet Salih 
Birincioğlu, Ak Parti İlçe Başkan 

Yardımcısı Cemil Albayrak, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, Aile ve 
Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü 
Yaşar Saral, Büyükliman Mahallesi 
Muhtarı Sadık Aydın, Mısırlı 
Mahallesi Muhtarı Hasan Saral ve 
çok sayıda mahalle sakini katıldı. 

BÜYÜKLİMAN - MISIRLI VE TARLACIK 
MAHALLELERi iFTARDA BULUŞTU

,

H
er bayram olduğu gibi 
bu bayramda çok 
sayıda vatandaşın 

9 günlük bayram tatilini 
memleketlerinde ya da tatil 
beldelerinde geçirmek için 
yola çıktıklarını ifade eden 
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 

İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
“Özellikle bayram tatilleri 
süresince şehirlerarası 
trafikteki yoğunluk 2 veya 
3 katına çıkabiliyor. Bu gibi 
zamanlarda mutlu bayram 
tabloları, çeşitli nedenler ve 
dikkatsizlik sonucu hüzne 
dönüşebiliyor. Biz 

bayramların acıya, kedere 
dönüşmemesi için tüm 
vatandaşlarımızın trafik 
kurallarına harfiyen uyması 
gerektiğini ifade etmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

“TATİL SONRASI YOLA 
ÇIKANLARDA DİKKATLİ 
OLMALI”
Trafikteki araç yoğunluğuna 
sıcak havanın da eklenme-
siyle stresin katsayısının 

artabileceğini ifade eden 
Başkan Çobanoğlu, bu 
yüzden yola çıkmadan tüm 
tedbirlerin alınması 
gerektiğinin altını çizdi. Uzun 
yolculuklara alışkın olmayan 
sürücülerin daha dikkatli 
olması gerektiğini de 
hatırlatan Çobanoğlu, 
sürücülerin 2 saatte bir, en az 
15 dakika mola vermesi 
gerektiğini de kaydetti. Araç 
bakımlarının yola çıkmadan 
önce yapılmasını da öneren 
Çobanoğlu, “Uykusuz ve 
yorgun araç kullanmaktan 
kesinlikle kaçınmalıyız. Aynı 
zamanda trafik yön ve 
levhalarına dikkat etmeli, aşırı 
hız, hatalı solama gibi 

olumsuz davranışlardan 
kesinlikle kaçınmalıyız” dedi. 
Sürücülere emniyet kemeri 
uyarısı da yapan Çobanoğlu, 
araçlarda; ilk yardım çantası, 
üçgen reflektör, yangın 
söndürme cihazı gibi önem 
arz eden ekipmanların yola 
çıkmadan önce tam ve 
eksiksiz olduğunun mutlaka 
kontrol edilmesi gerektiğini de 
söyledi. Öte yandan Başkan 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, tüm 
vatandaşların Bayramını 
kutlayarak, bayram tatili için 
bölgemize gelip tatil sonrası 
yola çıkacaklara ve ayrıca 
bölgemize dönecek olan tüm 
tatilcilere güvenli ve konforlu 
yolculuklar diledi.

BAŞKAN ÇOBANOĞLU; 

“BAYRAM COŞKUMUZ, 
MATEME DÖNÜŞMESİN”

Vakfıkebir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak mahallelerde düzenlediği 
iftar yemekleri Büyükliman, Mısırlı ve Tarlacık Mahalleleri ile sona erdi. 
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Osman KOYUNCU

iyaset, bir hizmet yarışıdır, makam Skapma kutuplaştırmak ve kavga aracı 
değildir. Ülkenin menfaatleri ve halkın 
huzuru için siyaseti cami, okul ve kışladan 
uzak tutmak lazımdır. Bilhassa din 
adamları siyasi partilerden ya uzak veya 
mesafeli durmalı. Eğer bir din adamı, bir 
siyasi partiye yaklaşırsa, o siyasi partiyi 
kendine rakip gören diğer siyasetçi, o din 
adamına güvenmez. Allah'ı ve dine anlattığı 
zaman, acaba maneviyatla korkutup kendi 
siyasi partisine mi çekmek istiyor diye 
düşünür. Bu şuna benzer, elinde Kuran olan 
birisi diğeri ile dönüşürken eğer Kuran'ı 
kafasına siper yapsa, en önce değnek 
Kuran'a vurulur. Eğer din, siyasetteki para 
ve makam savasına alet yapılırsa bundan 
en fazla din ve dindarlar zarar görür. Dini 
okullar ve camiler bir siyasi partinin arka 
bahçesi gibi görünür. Din adamının görevi 
her insanı İslam'a ısındırmaktır. Dünyevi 
makamlar geçicidir, bir kişinin imanını 
kurtarmak dünya ve içindekilerden daha 
hayırlıdır. Hem de işin içine para ve makam 
girince kavga ve düşmanlık başlar. Aynı 
parti içinde olanlar bile makam elde etmek 
için bir birlerinin ayağını kaydırıyorlar. Bu 
zaman o kadar dehşetli bir zamandır ki 
bütün insanlığın her devirde yaptıkları 
rezilliklerin toplamından daha fazla bu 
zamanda yapılmaktadır. Bu zamanda her 
şey para ve makama alet ediliyor. Hem 
Peygamberimiz, ahir zamanda para ve 
makam sahiplerinin bir kısmı dini cep 
doldurma aracı olarak kullanıp dünyevi 
işlere alet yapacağını mealen söylüyor. 
Takım tutar gibi siyaset yapmak ve 
desteklemek akıl ile değil de hislerle hareket 
etmek demektir. İslam dünyası ve doğu 
insanları akılları ile değil de hisleri ile 
hareket ediyorlar. Gelişmiş ülkeler gibi akıl 
esas alınıyor, hisli insanları kandırmak 
kolay oluyor. 

    Siyasi tarafgirlik insanlar arasında  ayrıma neden oluyor ve iç huzur 

bozuluyor. Askerin emirlere itaatte 
bulunması gibi siyasi liderleri hatasız 
görmek doğunun insanının cehaletinin 
göstergesidir. Onun için liderlere körü 
körüne bağlı olduğumuzdan kavgacı toplu 
olduk. Siyasette mühim olan sistemdir, 
gelişmiş ülkelerde sistemler önemli, geri 
kalmış ülkelerde ise liderler önemli. Basit 
bir Avrupa ülkesi olan Danimarka'da halk 
falan parti gelirse ülke satılır, falan partiye 
oy verenler haindir der mi ama bizde denir. 
Oradaki halk düşünür kim gelirse gelsin 
sisteme uymak zorundadır, beğenmezsek 
gelecek seçimde gider der. Geli kalmış 
ülkelerde liderler kanundur, hukuktur, 
savcıdır hakımdır ekonomisttir vesselam 
her şeydir, her şey ağzından çıkan lafa 
bağlıdır, geldiler mi gitmek istemezler. 
Bazıları diyor, dindar dururken niçin daha 
az dindara oy verelim. Dindarlar ülkeyi ve 
dünyayı kurtarabilirler, dindar hak yemez 
falan gibi çok şeyler diyorlar. Bende onlara 
saat tamiri yaptıracağın zaman veya 
doktora gittiğinde dindar mi yoksa 
maharetli olanı mı araştırıyorsun. Hem 
Kuran'ın %99 u insanı hedef alır,Allah, 
peygamberler, iman, haşır,adalet ve fazilet 
gibi şeylerdenbahseder. Ey insan der ey 
devlet demez. Peygamberimiz insan kendini 
düzeltirse, Allah'ın sözü vardır O ülkeyi ve 
dünyayı düzeltecektir. Müslüman kendini 
düzeltmeden ülke ve dünyayı düzeltmeye 
çalışıyor, kendi işini bırakıyor Allah'ın işine 
karışıyor. Bütün sıkıntılar buradan çıkıyor, 
Fatiha'yı okursa benin gibi kırk hatası 
çıkar, namaz noksan, ilim noksan, insanlık 
noksan cehalet çok, bunları düzeltmez, o 
cahil kafası ile kâinatı düzeltmeye 
kalkar.Hem de bazı dindarların makam ve 
paraya elde etmeden önce çok iyi 
konuştuklarını, sonra bala tutup 
parmaklarını yalayınca çok değiştikleri 
görülmüştür, para ve makam insanı 
maalesef çok değiştiriyor. Her insan kendini 
düzeltmeye çalışırsa dünya düzelir.

DİN VE SİYASET

ÇAVUŞLU MAHALLESi'NDE
HASTA ZiYARETi
Vakfıkebir İlçe Vaizi Osman Öztürk, Murakıp Ömer Çınar 
ile birlikte ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde ikamet eden 
hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Çavuşlu Mahallesi Merkez Camii İmam 
Hatibi Mehmet Erdem'in de iştirâk ettiği 
ziyaretler kapsamında İlçe Vaizi Osman 

Öztürk ve Murakıp Ömer 
Çınar; 43 yaşındaki 
engelli vatandaş Kemal 
Bekçi ile 78 yaşındaki 
yaşlı ve hasta vatandaş 
Rasim Şerit'i Çavuşlu 
Mahallesi'ndeki evlerinde 
ziyaret ettiler. İlçe müftü-
lüğü adına hasta, yaşlı ve 
engelli vatandaşlarla 
onların yakınlarına, moral 
ve manevi destek 
amacıyla gerçekleştirilen 
ziyaretlerde; hasta 
vatandaşlara geçmiş 
olsun dileğinde bulunuldu, 
hâl ve hatırları soruldu, 
sağlık durumlarıyla ilgili 
bilgi edinildi. Hastalara 

Allah'tan âcil şifâlar, sabır ve metânet, 
yakınlarına da kolaylıklar temenni edildi. 

ÇOBANOĞLU'NU UNUTMADILAR

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesinden Tarkan 

Çobanoğlu 20 yıl önce 
geçirdiği elim bir trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetmişti. 
Trabzon Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 2001 yılı 

mezunları olarak Tarkan 
Çobanoğlu'nu, sınıf 
arkadaşımızın vefatı üzerinden 
20 yıl geçmesine nazaran 
kendisini unutmuş değiliz. Her 
yıl Hacıköy Mahalle 
Kabristanlığındaki kabrini 
ziyaret ediyoruz. Mekanı 

cennet olsun. Rahmetli 
Kardeşimizin ailesine de 
uğrayıp onlarında hatırlarını 
soruyoruz. Onlarında acılarını 
paylaşıyoruz dediler. Bu yıl 
yine mezarı başlındaki anma 
programının ardından 
Vakfıkebir çarşı mahallesi 
muhtarı Gökhan Bahadır'ın 
düzenlemiş olduğu iftar 
programıyla Türkiye'nin dört bir 
yanından anma programına 
katılan misafirler ağırlandı.  
Muhtar Gökhan Bahadır, 
Türkiye'nin dört bir tarafından 
gelen merhum Tarkan 
Çobanoğlu'nun sınıf 
arkadaşlarını ağırlamaya 
gayret ettik. Kendileriyle gurur 
duyduk. Sağ olsun var olsunlar. 
İlçemizin tarihi geçmişini 
kardeşlerimize anlatarak 
onlarında bilgilenmelerini 
sağladık dedi. 

BAŞKAN BALTA'NIN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet 
Balta, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkanımız 
mesajında şunları söyledi; 
“İyiliklerin, hoşgörü ve 
yardımlaşma duygularının 
yoğunlaştığı, birlik ve 
beraberliğimizin daha da 
pekiştiği bir Ramazan 
Bayramına daha kavuş-
manın mutluluğunu 
yaşıyoruz.  Bayramları, 
insanların birbirine 
yakınlaşması, kardeşlik ve 
dostluk bağlarının canlanması 
için önemli birer fırsat olarak 
değerlendirmeliyiz. Bu 

mübarek günde dargınlıkları ve 
kırgınlıkları bir kenara bıraka-
rak, birbirimizi kucaklamalıyız. 
Her bayram olduğu gibi bu 
bayram da aile büyüklerimizle, 

akrabalarımızla ve 
sevdiklerimizle bir araya 
gelerek gönül bağlarımı-
zın güç-lenmesini sağla-
malıyız. Yetimleri, yaşlı
ları, şehit ailelerini ve 
komşularımızı unutma-
malı, iyaretlerle bayram 
sevincini paylaşmalıyız. 
Ayrıca sıkıntı içinde olan 
kardeşlerimiz ile tüm İs-
lam Coğrafyasındaki maz-
lumlar için de dua etmeyi 
unutmayalım. Bu duygu 
ve düşüncelerle Ramazan 

Bayramınızı en içten dilekle-
rimle kutluyor, tüm insanlık, 
ülkemiz ve milletimiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum."

ÜLKÜCÜLER KENETLENDİ
Beşikdüzü Ülkü Ocağı tarafından bir iftar yemeği programı organize edilerek düzenlendi.

Dilektaşı Retaurant'da 
düzenlenen iftar 

yemeğine, Ülkü Ocakları 
Trabzon İl Başkanı Emirhan 
Bostan, Kamu Sen Trabzon İl 
Başkanı Coşkun Dilber, 
Şalpazarı Belediye Başkan 
Yardımcısı Faruk Beldüz, MHP 
Çaykara İlçe Başkanı Savaş 
Öksüz, MHP Yomra İlçe 
Başkanı Osman Dilaveroğlu, 
27. Dönen Milletvekili Adayı 
Nihat Birinci,  Türk Eğitim Sen 
Trabzon İl Başkan Yardımcısı 
Muhammet Sağlam, Akçaabat 

Ülkü Ocakları Başkanı 
Melikşah Atasoy, Şalpazarı 

Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa 
Koç, Beşikdüzüspor Kulübü 
Başkanı Önder Öztürk, 
Yeşilköyspor Kulübü Başkanı 
Alparslan Gündoğdu, 
Türkeğitim Sen Şalpazarı İlçe 
Temsilcisi Savaş Kara ve 
ülkücü gençler katıldılar.  
Yemeği organize eden 
Beşikdüzü Ülkü Ocağı Başkanı 
Doğukan Zıp, birlik ve 
beraberliğin önemine vurgu 

yaparak davetlerine icabet 
eden herkese teşekkür etti.

ŞEVKET ÇAVDAROĞLU VEFAT ETTİ
Vakfıkebir İlçesi Sekmenli Mahallesinden H. Şevket Çavdaroğlu 
(80),  geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesinde ikamet eden 

H. Şevket Çavdaroğlu (80), 
geçirdiği trafik kazası sonucu 
hastanede tedavi altında idi. 
Ameliyat sonrası geçirdiği 
rahatsızlık sonucu hayatını 
kaybetti. Cenaze namazı 03 
Haziran 2019 pazartesi günü 
öğlen namazına müteakip 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Sekmenli 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Evli ve 4 çocuk babası olan 

Merhum Şevket Çavdaroğlu'na 
Allah'tan rahmet kederli 

ailesine ve yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz.
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MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Başı Rahmet 
ortası bereket, sonu 
mağfiret ayı olan 
ramazan ayının sonuna 
gelerek, sevgi ve 
kardeşlik duygularının 
pekişmesinde büyük 
katkısı olan bir bayrama 
daha ulaşmanın 
sevincini yaşamaktayız. 
Bayramlar, toplum 
olarak birlik ve 
beraberlik duygularımızın 
pekiştiği, kırgınlıkların ve 
dargınlıkların yerini sevgi ve 
saygıya bıraktığı, gönüllerin 
sevgiyle birbirine yakınlaştığı, 
özel günlerdir. Türk Milleti, her 
ramazanda olduğu gibi bu 
ramazanda da birlik ve 

beraberliğini, yardımlaşma ve 
dayanışmanın en güzel örneğini 
göstermiştir. Milletimiz 
çevremizdeki yardıma muhtaç 
insanlara el uzatmakla 
kalmayıp, dünyanın değişik 
yerlerinde de sıkıntı içerisinde 
bulunan insanları unutmamış 

yardıma muhtaç olan 
her insanın yardımına 
koşmuştur. Çevremizde 
bulunan yoksul, 
kimsesiz ve yetimlere,  
kahraman gazilerimize 
ve aziz şehitlerimizin 
ailelerine de daha 
özenle kucak açalım.” 
Bu düşüncelerle; “İlçe 
Teşkilat yöneticisi ve 
partili arkadaşlarımın, 
Vakfıkebir'li 
hemşerilerimizin, Aziz 
Milletimizin ve Türk-
İslam alemi´nin  

Ramazan Bayramını kutluyor, 
sevgi ve kardeşlik duygularının 
coşkuya dönüştüğü bu mübarek 
günlerin ülkemize, Türk-İslam 
alemine ve tüm insanlığa barış, 
huzur, sağlık ve esenlik 
getirmesini Yüce Allah´dan 
niyaz ediyorum dedi.”

Vakfıkebir Klas61 Spor 
Kulübü ve Vakfıkebir 

Gençlik Merkezi Müdürlüğünün 
düzenlemiş olduğu sporcular ve 
ailelerine yönelik iftar yemeği 
programı Genlik Merkezi 
Bahçesinde gerçekleşti. Klas61 
spor kulübü yönetim kurulu 
üyesi ve öğretmen Şahin 
Bektaş'ın yaptığı selamlama 
konuşmasında,  “Sporcularımız 
ve velileriyle böyle güzel bir 
organizasyonda bir arada 
bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu, böyle güzel 
etkinliklerin sporcularımız 
arasında ki arkadaşlık ve 
yardımlaşma bağlarını 
güçlendirirken velilerimizin de 
birbirlerini tanımalarına olanak 
sağladığını böyle güzel etkinler 
düzenlenmesinde emeği geçen 
Özgür Türkyılmaz hocamıza ve 
siz değerli velilerimize teşekkür 
ederim diyerek sözlerine şöyle 
devam etti.”  Şahin Bektaş; 
“Son üç ay içinde sporcularımız 
çok zorlu müsabakalara 
katıldılar ve bu müsabakalardan 
da derecelerle döndüler. 
Bunların en önemlilerinden 

biride Ordu İlinde düzenlenen 
Uluslararası Taekwondo şampi-
yonasıydı. Bu şampiyonadan da 
sporcularımız madalyayla dön-
meyi başarmışlardır. Önümüzde 
Türkiye Taekwondo şampiyo-
naları ve yine uluslararası 
maçlarımız var, hedefimiz 
sporcularımızın buralardan da 
dereceye girerek madalyalar 
kazanmalarıdır dedi.”  Klas61 
spor Kulübü Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Taekwondo 
Antrenörü Özgür Türkyılmaz ise 
yaptığı konuşmada, “Bizim 
öncelikli amacımız sporcula-
rımız ve velilerimiz arasında 
yardımlaşmayı, arkadaşlığı, 

birlik beraberliği sağlayıp geliş-
tirmektir. Bu tip etkinliklerlende 
bunlar gelişmektedir. Sporcula-
rımız son üç ay içinde zorluk 
derecesi yüksek taekwondo 
şampiyonalarına katılmış bura-
lardan da başarılarla dönmüş-
lerdir. Sırada ki hedefimiz 
Ağustos ayında düzenlenecek 
olan taekwondo yıldızlar dünya 
şampiyonasında yarışacak milli 
takımımıza ilçemizden sporcu 
verebilmek ve bu dünya şampi-
yonasında başarı sağlayabil-
mektir. Daha önceden bunu 

Avrupa şampiyonasına, Balkan 
şampiyonalarına, Uluslar arası 
taekwondo şampiyonalarına 
sporcu yollayarak başarmıştık. 
Bu başarılarda Sporcularımızın 
yanında yer alan yardımlarını 
esirgemeyen kurumlar 
Vakfıkebir Belediyesi 
Başkanlığına, Vakfıkebir ve 
Tonya Halk Eğitim Merkezleri 
Müdürlüklerine ve Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürlüğüne 
sporcularımıza vermiş oldukları 
desteklerden ve yardımlarından 
ötürü Klas61 spor kulübü 
sporcu ve velileri ile kulüp 
yönetimimiz adına teşekkür 
ederim dedi.”

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1009591

T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

 Dosya No  Taşınmaz  Ada - Parsel 
Kamulaştırılan 

Alan
 Malikler

2019/333 Trabzon ili Vakfıkebir
ilçesi Büyükliman Mah.

477 ada 12 parsel 72.78 m²'lik

 Yukarıda ada ve parseli belirtilen taşınmaz A yönelik olarak davacı Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından tapu malikleri aleyhine kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası 
açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz 
edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vakfıkebir 
Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına 
tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce 
ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin 
son ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine 
ödeneceği hususu Kamulaştırma Kanunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

DR. KAMİLOĞLU; 
“RAMAZAN SONRASI 
BESLENMEYE DiKKAT”

D
r. Zafer Kmiloğlu yaptığı açıklamada, 
“Ramazan boyunca iki ana öğün 
şeklindeki beslenme alışkanlığının 

kazanıldığını, bu beslenmeye bağlı olarak 
da metabolizmanın yavaşladığını belirtti. 
Bayramın ilk günüyle yemek yemenin 
isteğinin arttığını anlatan Dr. Kamiloğlu, "Ne 
yazık ki bayram dönemi ağır yemeklerin 
ikram edildiği, her zamankinden fazla tatlı ve 
çikolatanın tüketildiği bir dönem. 
Metabolizmamızın yavaşladığı bu dönemde 
kilo alma eğilimimiz artıyor. Fazla yemek her 
dönemde zararlıdır ama bayram döneminde 
özel öneme sahiptir. Çünkü uzun süren 
açlıktan sonra sindirimin, metabolizmanın 
yavaşladığı bir döneme giriyoruz. Birden bire 
yediğimizde bu durum bayramda daha 
zararlı oluyor" dedi. Dr. Zafer Kamiloğlu, 
ramazan sonrası bu yavaşlayan sistemi 
göze alarak beslenmek gerektiğini dile 
getirerek, "Bes-lenmeye hafif besinlerle 
başlamalıyız. Komp-leks besinlere, ağır 
besinlere yavaş yavaş geçmeliyiz" ifadesini 
kullandı. Dr. Kamiloğlu, şunları söyledi: 
"Yemeğimizi iki saatte bir, sık sık ve az az 
yemeliyiz. Baharatlı yiyecekler, kafein içeren 
kahve ve çayı aşırı tüketmemeli, iyi 
çiğneyerek yemek yemeliyiz. İyi çiğnemek 
hazımsızlık sorunlarına önlem olarak 

kullanabileceğimiz bir nokta ve 
metabo-lizmamızın çalışması, 
obeziteye karşı-da önlem olarak 
uygulayabileceğimiz bir yöntemdir. 
Aynı zamanda doygun-luk hissettiğimiz 
an yemeği bırakmalı-yız. Doygunluk 
hissettiğimiz noktadan sonra yemek 
yemeye, çay, kahve dahi içmeye 
devam etmek mide problemle-rine, 
metabolizmayla ilgili birtakım 
problemlere, bulantı, karın ağrısı, kus-
maya kadar varan sorunlara yol açabi-
liyor. Bunun dışında hafif bir kahvaltıyla 
güne başlamak çok önemli."
"SÜTLÜ VE MEYVE TATLILARINI 
TÜKETMELİYİZ"
İlk kahvaltıda hamur işi ve kızartma 
tüketiminin zararlı olabileceğini 
vurgulayan Dr. Kamiloğlu, bayram 
süresi içerisinde beslenmenin günlük 
3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde 
uygulanmasının sağlıklı olabileceği 

önerisinde bulundu.  Dr. Zafer Kamiloğlu, 
aşırı tatlı tüketimin kısır döngüye yol açtığını 
belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Aşırı tatlı tüketimi vücutta insülin dengesini 
alt üst ediyor, metabolizmaya da zarar 
veriyor. Aşırı insüline maruz kalınca vücut 
reaktif hipoglisemi, yani kan şekerinin hızlı 
düşüp yükselmesi gibi kısır bir döngüye 
giriyor ve vücutta aşırı bir insülin salınımı 
oluyor. Bu da sonraki saatlerde kan şekerin-
de fazlasıyla bir düşüklüğe yol açıyor. Kan 
şekeri düştüğünde yeme ihtiyacı artıyor. Ye-
me ihtiyacı artınca aşırı beslenme oluşuyor. 
Bu hem kilo alımına hem hipoglisemin getir-
diği vücut rahatsızlıklarına neden oluyor. Bu 
yüzden tatlı tüketeceksek sütlü ve meyve 
tatlılarını tüketmeliyiz. 'Bir tek çikolatadan bir 
şey olmaz' diyerek rahat olmamalıyız. 
"Ramazan boyunca su tüketiminin azaldığını 
aktaran Dr. Kamiloğlu, vücudun susuz kaldı-
ğını ve su tüketiminin artırmak gerektiğini 
vurguladı. Kalori alımının yoğun olduğu bu 
dönemde hareketi artırmanın önemli 
olduğuna değinen Dr. Zafer Kamiloğlu, 
ayrıca bayramdaki beslenme probleminin, 
kronik hastalığı olan diyabetikler, hipertansi-
yon hastaları ve kalp hastaları için özel bir 
öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Alİ SAĞLAM, AYŞE 
SAĞLAM, EMİNE SAĞLAM, 
HASAN SAĞLAM, 
İSMET SAĞLAM,
MUSA SAĞLAM, SAADET 
KOPAL, ŞÜKRAN YOLCU

T
ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 

Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı 
kutlama mesajında; rahmet, bereket ve mağ-
firet ayı Ramazan-ı Şerifi büyük bir huşu içe-
risinde idrak ederek, Ramazan Bayramı’na 
kavuşmanın huzur ve mutluluğunu bir arada 
yaşadıklarını belirtti. Bayramların yardımlaş-
ma ve dayanışma 
duygularının pe-
kiştiği, dargınlık-
ların ve kırgınlık-
ların sona erdiği 
en müstesna 
günlerden biri ol-
duğunu hatırla-
tan Balta, “Ra-
mazan ayının 
gönlümüzü ve 
ruhumuzu saran 
manevi atmos-
ferinin ardından 
Ramazan Bayra-
mına kavuşmanın 
tarifsiz mutluluğunu ya-
şıyoruz. Bayramlarımız içinde barındırdıkları 
kardeşlik ve dostluk bağlarıyla asırlar boyu 
milletimizi hep birbirine kenetlemiş ve gönül-
ler arasında birleştirici bir güç olmuştur. Bay-
ramlar birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi pekiş-
tirmemiz için en önemli vesilelerdir. Dargın-

lıkların sona erdiği, kimsesizlerin ve yaşlıla-
rın yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sa-
hiplerine yürekten uzatıldığı ulusça coşku 
içerisinde geçireceğimiz huzur dolu bir bay-
ram olmasını diliyorum. Bu kutsal günleri en 
iyi şekilde değerlendirip birlik ve beraberliği-
mizi muhafaza ederek kenetlenmek ve ülke-
mizin gelişmesi, kalkınması için çalışmak zo-
rundayız. Öte yandan İslam coğrafyasında 

yaşanan sıkıntıların 
bir an önce sonra 

ererek burada ya-
şayan kardeşle-
rimizin huzur ve 
refaha kavuş-
ması en büyük 
temennilerimizin 
başında gel-
mektedir. 
Tüm bu duygu 
ve düşüncelerle 
yurdumuzun çe-
şitli bölgelerinde 

canları pahasına 
terörle mücadele 

eden kahraman güven-
lik güçlerimizin, ülkemizin ve tüm Trabzonlu 
hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayra-
mını kutluyorum. Ramazan bayramının mil-
letimize, İslam Alemine ve insanlığa barış, 
kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak-
tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, 
AK PARTi TRABZON MiLLETVEKiLi 

MUHAMMET BALTA, 
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan Bayramının tüm 
İslam âlemine hayırlara vesile olmasını dileyerek, 
“Milletçe milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde idrak 
edeceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” dedi. 

MHP VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI
BALTÜRK'DEN BAYRAMI MESAJI 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

SPOCULAR ve AiLELERi iFTARDA BULUŞTU
Vakfıkebir Klas61 Spor Kulübü  ve Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu sporcular ve ailelerine yönelik 
iftar yemeği programı tam bir  aile ortamı havasında geçleştir.
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AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI

UZUN'DAN BAYRAM MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir 

İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajında 
şu ifadelere yer verdi: 
"Rahmet, mağfiret ve 
cehennemden azad 
mevsimi olan bir 
Ramazan-ı Şerif'i daha 
geride bırakmanın ve 
mübarek Ramazan 
Bayramı'na ulaşmanın 
sevinicini hep birlikte 
yaşıyoruz. Bayramlar 
ki, insanların 
birbirleriyle olan 
dargınlıklarını 
unuttukları, barıştıkları, 
kardeşçe kucaklaştıkları, milli 
ve dini duyguların, inançların, 
örf ve adetlerin uygulanıp 
sergilendiği, bir toplumda millet 
olma bilincinin kuvvetlendiği 
önemli günlerdir. Bayramlar 

kardeşlik iklimini, dayanışma 
ruhunu, birlik ve beraberliğimizi 
tazeleme günüdür. Mübarek 
Ramazan ayında Suriye ve 
Filistin'de Müslüman 
kardeşlerimizin gördüğü zulüm 
ve ölümlerden dolayı bayrama 

buruk bir sevinçle 
giriyoruz. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde 
varlık mücadelesi 
veren, kan ve gözyaşı 
döken tüm kardeşleri-
mizin acıları bizlerinde 
acısıdır. Birlik ve 
beraberliğe en fazla 
ihtiyaç duyduğumuz şu 
mübarek günlerde 
sıkıntıda olan tüm 
İslam alemi için dua 
edip, hayatını kaybe-
denler için rahmet dili-
yorum. Bu duygularla 
başta Vakfıkebirli 
hemşehrilerim olmak 
üzere tüm milletimizin 

ve İslam aleminin Ramazan 
Bayramı'nı en içten duygula-
rımla kutluyor; zulümlerin son 
bulması ümidiyle tüm insanlığa 
barış, huzur ve mutluluk 
getirmesini diliyorum.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

EMNiYETTEN PATLAYICI MADDE UYARISI
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, ilçe genelinde 
yapılacak olan düğün, nişan ve asker uğurlamaları gibi faaliyetlerde havai 
fişek ve benzeri patlayıcı madde kullanımı konusunda uyarıda bulunuldu.

onuyla ilgili Vakfıkebir İlçe KEmniyet Müdürlüğü'nden yapılan 
yazılı açıklamada, “İlçemiz genelinde 
yapılacak olan düğün, inşan ve asker 
uğurlamaları gibi açık hava 
faaliyetlerinde silah, patlayıcı madde 
kullanılmaması, havai fişek attırılacak 
ise işin uzmanı tarafından attırılması 
çevreye rahatsızlık verilmemesi ve 
konvoy yapılması esnasında suç ve 
kabahat fiillerinin işlenmemesi önemli 
rica olunur. Aksine hareket eden 
vatandaşlara, ilgili kanun maddelerine 
göre yaptırımlar uygulanacaktır. İlanen 
duyurulur” ifadelerine yer verildi.

KETAŞ SATILIĞA ÇIKARILDI 
Vakfıkebir'de yüzlerce kişiye iş ve aş kapısı olan KETAŞ
Süt Fabrikası A.Ş. icra yoluyla satışa çıkarıldı. 

Vakfıkebir - Tonya karayolu 
üzerinde Güneyköy 

Mahallesi sınırları içerisinde 
kurulan fabrikanın yanlış 
yönetimler sonucunda geldiği 
son durumundan büyük bir 
üzüntü duyduğunu ifade eden 
Güneyköy Mahallesi Muhtarı 
Süvari Şeref, “Fabrikanın 
kurulmasında büyük emeği 
olan Osman Eyüboğlu 
abimizden aldığımız bilgilere 
göre 1976 yılında Almanya'da 
yaşayan 20 gurbetçimiz 
tarafından akümülatör üretmek 

üzere Vakfıkebir'e bir fabrika 
kurulmasına karar verilmiş. 
Daha sonra hammaddelerin 
maliyetleri düşünülerek süt 
sektöründe faaliyet yapılması-
kararı alınmış. 1983 yılında 
köyümüz sınırları içerisinde 
bulunan 6 dönümlük arazide 
fabrika inşaatına başlanılmış. 
28.12.1986 tarihinde 986 ortak 
birlikte üretime başlanılmış. 
Fabrika kurulduğunda o 
zamanki para ile 20 milyon TL 
kar elde edilmiş. Daha 
sonrafabrika arazisi 10 dönüme 
çıkmış ve çay sektöründe de 
üretim yapılmış. Zamanla 
yanlış yönetimler sonucunda 
gün gün zarar edilerek bugün ki 

duruma gelinmiş.28 Mayıs 
tarihi itibarıyla KETAŞ Süt 
Fabrikası A.Ş.'nin bankalara 
olan borçları dolayısıyla icra 
yoluyla satışa çıkarıldığı tebli-
ğini aldık. Yüzlerle vatandaşı-
mıza iş ve aş kapısı olan fabri-
kanın geldiği bu durum hepimi-
zin içini acıtıyor. Temennimiz 
satış sonucunda değerli bir iş-
letmecimizin burayı satın alarak 
üretime devam etmesi ve bu 
güzel tesisin insanlarımıza ek-
mek kapısı olarak kalmasıdır” 
dedi.Askıya çıkan fabrikanın 8 
milyon 603 bin TL ve yüzde 18 
KDV oranı ile satışa çıkarıldığı 
öğrenildi.  Satış ilanı bir ay 
askıda kalacak. 

ìİçerisinde gençlik merkezi, itfaiye birimi, 
toplantı salonları, hanımlara yönelik satış 
yerinin de bulunduğu Şalpazarı 
Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışı 
için geri sayım sürüyor. İçeriği ve kullanma 
alanları ile birlikte bölgede ilk olma özelliği 
taşıyan yeni bina görünümü ile de 
Şalpazarı'na ayrı bir hava katacak. Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız, sadece 
çevre düzenlemesi eksik olan Şalpazarı 
Belediyesi'nin yeni hizmet binasının 
bayramdan sonra hizmete gireceğini söyledi.

ŞALPAZARI'NA MUHTEŞEM 
BiR ESER KAZANDIRIYOR
Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik 
Kurukız ilçesine 
muhteşem bir eser 
kazandırıyor. 

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI 

BALTA'DAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI
Çevre kirliliğine bağlı sorunların doğal dengeleri tehdit eder boyuta 
gelmesi ile ilgili olarak, 05-16 Haziran 1972 tarihinde İsveç'in Stockholm 
kentinde 133 ülkenin katılımı ile toplanan Birleşmiş Milletler Çevre 
Konferansı'nda 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' olarak kararlaştırılmıştır. 

Ülkemizde ve dünyada 
insanlarda çevre 

bilincinin oluşturulabilmesi 
ve çevreye duyarlı bir nesil 
yetiştirilebilmesi için 
gerçekleştirilen çeşitli 
etkinliklerle kutlanan 'Dünya 
Çevre Günü', tüm insanlığın 
geleceğini yakından 
ilgilendiren çevre konusunda 
büyük önem arz etmektedir. 
İçerisinde yaşadığımız doğa, 
özellikle son yüzyılda 
yaşanan hızlı sanayileşme, 
plansız şehirleşme, 
teknolojik gelişmeler ve 
doğal kaynakların bilinçsizce 
tüketilmesi gibi nedenlerle 
büyük zarar görmüştür. Buna 
bağlı olarak da tüm dünya 
küresel ısınma, kuraklık ve 
biyolojik çeşitliliğin azalması 
gibi ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. Küresel çapta 
yapılan yanlışlıklarla ortaya 
çıkan bu sorunla mücadelede 
yine küresel çapta ciddi bir 
çalışma yapılması 
gerekmektedir. Fakat dünyanın 
gelişmiş birçok ülkesinin 
ekonomik kaygılarla bu 
mücadeleye uygulama 
boyutunda katkı sağlamadığını 
üzülerek müşahede ediyoruz. 
Ancak unutulmamalıdır ki, 
sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum 
olmadıktan sonra ekonomik 
zenginliğin hiçbir önemi 
olmayacak, dünyada üzerinde 
bulunan hiçbir zenginlik de, 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da asla bir nefes 

sıhhatten daha önemli bir yere 
sahip olmayacaktır. Çevre 
sorunları konusunda yürütülen 
çalışmaların takipçisi olan 
ülkemiz, uluslararası 
anlaşmalar çerçevesindeki 
sorumluluklarının da bilinciyle, 
ekonomi, şehirleşme, enerji ve 
daha birçok alanda çevrenin 
korunmasını ön plana çıkaran 
politikalar yürütmektedir. 
Ülkemiz çapında Ulusal Atık 
Yönetimi ve Eylem Planı'nın 
hazırlanması çalışmaları 
başlatılmıştır.İsrafın önlenmesi, 
doğal kaynaklarımızın daha 
verimli kullanılması, atık 
oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun 
engellenmesi veya minimize 
edilmesi, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında 
ayrılarak geri dönüşüme 

kazandırılması noktasında 
mevcut sistemi daha düzenli, 
sistemli ve uygulanabilir bir 
temele oturtmak amacıyla 
sıfır atık prensibiyle yola 
çıkılmıştır. Söz konusu 
politikalar kapsamında 
TBMM Çevre Komisyonu 
olarakgeçtiğimiz yasama 
yılında plastik atığın 
azaltılmasına ilişkin 
yasaldüzenlemenin hayata 
geçirmesinin mutluğunu 
yaşıyoruz. Çevrenin 
korunması ve toplumsal 
farkındalık yaratmak amacı 
ile yapılan çalışmaların ortak 
gayesi gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya 

bırakmaktır. Yaşadığımız çevre 
geçmişten bize kalan bir miras 
değil, gelecek nesillere 
bırakacağımız bir emanettir. 
Yarınımız olan çocuklarımızın 
daha sağlıklı bireyler olarak 
yetişmesi bugün bizim 
oluşturacağımız ortak bir çevre 
bilinci ile mümkündür. Üzerinde 
yaşadığımız bu cennet vatanın 
evlatları olan bizler, temiz 
çevrenin bize ecdadımızdan 
miras olarak kalmış 
olmasından ziyade, bizim 
gelecek nesillere emanetimiz 
olması gerektiğinin bilincinde 
olmalı, bu manada gereken her 
türlü hassasiyeti göstermeliyiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm 
vatandaşlarımızın Dünya Çevre 
Günü'nü kutluyor, sağlıklı bir 
gelecek, temiz bir çevre ve 
mutlu günler diliyorum.

TONYA'DAN İMAMOĞLU'NA DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem 
İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 
açılan yardım kampanyası Tonya'dan da destek geldi. 

Bir gurup partili, ilçe 
yönetiminin 

organizasyonu ile 
Ziraat bankası Tonya 
Şubesi önünde 
toplandı. Partililer, ilgili 
banka hesabına bağış 
yaptıktan sonra banka 
önünde toplu fotoğraf 
çektirdiler. CHP Tonya 
İlçe Başkanı 
Muhammet Karadeniz, 
“İstanbul Büyükşehir 
belediye Başkanlığı 
seçimi Türkiye'nin 
seçimidir. Sayın 

İmamoğlu'na destek 
görevizdir. Biz de arka-
daşlarımızla bu görevi 
yerine getirdik. Bağış 
kampanyası sürüyor. 
İsteyen vatandaşları-
mız banka hesabına 
bağışta bulunabilir. Bu 
arada, İstanbul'da 
yaşayan Tonyalı, 
Trabzonlu, Karadenizli 
hemşehrilerimi de 
İmamoğlu'na destek 
vermeye çağırıyorum.” 
dedi. Rs: Ekrem 
İmamoğlu 

Belediye Başkanı Tolga 
Erener, iğneyle 

öldürülerek, çöp aracında 
preslendiği iddia edilen köpek 
ile birlikte kamera karşısına 
geçerek, sosyal medya 
üzerinden yapılan yalan 

haberleri kınadı. Sahiplendirilen 
kişiden geri alınarak söz konu-
su köpeğin hayvan barınağında 
birkaç gün kalacağını ve 
görmek isteyenlerin Görele 
Belediyesi Hayvan Barınağına 
gelip görebileceğini belirten 

Belediye Başkan Tolga 
Erener, “Son günlerde 
belediye personelleri 
tarafından öldürüldüğü iddia 
edilen sokak hayvanını 
sahiplendirdiğimiz kişiden 
geri alarak, hayvan barına-
ğımıza getirdik. İsteyen kişi 
her zaman gelip görebilir. 
Ben sosyal medya 
üzerinden yapılan iftira dolu 
haberleri kınıyorum. Bir 
konuyu araştırmadan, özü-
ne varmadan sosyal medya 
üzerinden atıp, tutarak ağza 
alınmayacak türden kelime-
lerle Görele Belediyesini ve 
şahsımı hedef gösterenler-
den özür bekleyerek, ken-

dilerine buradan sesleniyorum. 
Eğer çok hayvan severlerse, 
lütfen Görele Belediyesi 
Hayvan Barınağına gelerek, 
bizlerle beraber bu hayvanlara 
hizmet etsinler” dedi.

 ÖZÜR BEKLİYORUM 
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, sosyal medya üzerinden 
yayılan personellerin bir köpeğin iğneyle öldürülerek, çöp 
aracında preslendiği iddialarına cevap verdi. 

Hayvan 
Barınağına 

gelerek, bizlerle 
beraber bu 
hayvanlara 

hizmet etsinler...



Büyükliman
Postası 7 07.06.2019 HABER

Serginin açılışına, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Mu-
hammet Balta, Milli Eğitim Mü-
dürü Samim Aksoy, İlçe Gençlik 

Spor Müdürü Yunus Ali Civil, 
Aile Sosyal Politikalar Müdürlü-
ğü Sosyal Hizmet Merkezi Mü-
dürü Yaşar Saral, Okul Müdürü 
Cengiz Kasımay, Okul Aile Birli-

ği Başkanı Muhammet Mehmet 
Yıldız, daire amirleri, okul mü-
dürleri ve veliler katıldılar. Sergi 
ile ilgili olarak bilgiler veren Oku-
lun Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Ülkü Kalaycı, " Bir yıl boyunca 
yaptığımız çalışmaların netice-
sinde hazırladığımız sergimizde 
akrilik boya tablolar, linolyum 
baskılar,kara kalem resimler, 

ebru sanatı, artık malzemeleri 
değerlendirerek yaptığımız bir-
çok çalışmayı sergiledik. Sergi-
nin hazırlanmasında Okul Mü-
dürümüz Cengiz Kasımay, mü-

dür yardımcılarımız, öğretmen 
arkadaşlarım, velilerimiz ve öğ-
rencilerimizin üstün gayretleri 
oldu. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum" dedi. 

VAKFIKEBiR FEN LiSESi'NDE YIL SONU SERGiSi

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi bünyesinde 2018-

2019 Eğitim Öğretim yılı 
içerisinde Büyükliman 
İlkokulunda açılan el nakışları 
yılsonu sergisi açıldı. 25 
kursiyerle başlanılan kurs 31 

Mayıs 2019 tarihinde son 
buldu. 25 kursiyerin el 
nakışlarının yer aldığı sergi 
görülmeye değerdi.
"EL NAKIŞLARI SERGİSİNİ 
TAMAMLADIK"

Kurs Öğreticisi Melike 
Kamiloğlu yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; El Nakışları 
dalında Antep işi, Dantel, Ang-
lez ve kanevice kategorilerinde 
olmak üzere 25 kursiyer 
arkadaşımızla başladığımız 

kursumuzu hayırlısı ile tamam-
lamış bulunuyoruz. Kursumuza 
devam eden 25 kursiyer arka-
daşımızın el emeği göz nuru ile 
hazırladıkları birbirinden güzel 
sanat eserlerini burada 

sergilemekten son derece 
mutluluk duyuyoruz. Özverili bir 
şekilde kursumuza devam eden 
kursiyer arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum. Bütün kursiyer 
arkadaşlarımızın ortak talebi 
ise açılan kursların 6 aydan 9 

aya çıkarılmasıdır. Kursların 9 
ay olması için yetkililerden 
destek bekliyoruz. Ayrıca 
Büyükliman İlkokulu Müdürü 
Halim Şahin'e, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü M. Birol 

Yüksek'e ve Müdür Yardımcısı 
Mustafa Daloğlu'na bizlere 
sundukları imkânlardan dolayı 
kursiyer arkadaşlarım adına 
teşekkür ediyorum." Dedi.
"MAHALLELERDE KURSLAR 
DEVAM EDECEK"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. 
Birol Yüksek ise yaptığı 
açıklamada, "2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılında mahallelerimiz-
deki tüm kurslarda yapılan 
çalışmaları kurs meskenlerinde 

sergilenecektir. Böylece kursi-
yerlerimizin tüm çalışmalarını 
sergileyip tanıtma imkanı daha 
iyi bulabiliyorlar. Bu vesile ile 
Halkımızın kurslara olan ilgisi-
nin artacağını düşünüyoruz. 
Halk Eğitim Merkezimiz, her 

alanda her yerde kurslar 
tertipliyor. En son bildiğiniz gibi 
bütün gücümüzü diğer kursların 
yanında okuma-yazma 
seferberliği üzerinde 
yoğunlaştırdık. Ama diğer 

kurslarımız da son hızıyla 
devam ediyor. Bugün burada 
kursiyerlerimizin el emeği göz 
nuru yapmış olduğu 
çalışmalardan oluşan bir sergi 
açıyoruz. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum. Bayram 
sonrası Halk Eğitim Merkezimiz 
bünyesinde açacağımız büyük 
sergimiz ile kurslarımızı 
tamamlamış olacağız ” 
şeklinde konuştu.

BÜYÜKLİMAN MAHALLESİNDE EL NAKISLARI SERGİSİ

AHMET GÜN ANADOLU 
iMAM HATiP LiSESi'NDE iFTAR
Beşikdüzü Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iftar yemeği verildi.

kul idaresi ve okul aile birliğinin Oorganizasyonu ve hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla verilen iftara, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mücahittin Kerim İkibaş, 
Okul Müdürü Necip Yıldırım, öğretmenler, 
okul aile birliği başkan ve üyeleriyle, veliler, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Okulun 
pansiyonunda verilen İftar öncesi öğrenciler 
tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İmam 
Hatip Turgut Yıldırım'ın yaptığı duânın 
ardından ise hep birlikte iftar yemeği yendi. 
İftarın ardından öğrencilerden Caferhan 
Sağlam'ın yaptığı duâ ile program sona erdi.

Sekmenli Mahallesi Muhtarı 
Davut Sağlam ve 

hayırsever vatandaşların 
işbirliği ile Hasandüzü Yayla 
Camii'nin yanında 
gerçekleştirilen "Geleneksel 
İftar Programı"na vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Vakfıkebir 
ilçe sınırları içerisinde bulunan 
Hasandüzü Yaylası'nda 
yapılan Ramazan ayının son 
iftarın ardından cemaatle 
akşam namazı kılındı. Daha 
sonra merhum Osman Uçar'ın 
oğlu Serhat Uçar'ın 
katkılarıyla, ebediyete irtihâl 
edenler için camide Kur'an-ı 
Kerim ve Mevlid-i şerif okundu 
ve duâ edildi. İftar programı, 
yatsı namazının cemaatle 
kılınmasıyla sona erdi. 
Ramazan ayının son iftarını 

yaylada yapma geleneğinin 3 
yıl önce başlatıldığını ve bu yıl 
4.'üncüsünün 
gerçekleştirildiğini belirten 

vatandaşlar, geleneksel hale 
gelen bu uygulamanın bundan 
sonraki yıllarda da devam 
edeceğini ifade ettiler. 

YAYLADA GELENEKSEL iFTAR PROGRAMI
Vakfıkebir Sekmenli Mahallesi vatandaşları, Ramazan ayının son gününün akşamı 
Hasandüzü Yaylası'nda  "Geleneksel İftar Programı"nın 4.'üncüsünü düzenlediler.



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

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
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VAKFIKEBiR FEN LiSESi'NDE
YIL SONU SERGiSi

ÇOBANOĞLU'NU UNUTMADILARBÜYÜKLİMAN MAHALLESİNDE EL NAKIŞLARI SERGİSİ

DR. KAMİLOĞLU; 
“RAMAZAN SONRASI BESLENMEYE DiKKAT”

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

> 5'de

> 7'de

> 7'de

> Sadık AYDIN 4'de

Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Hekimi Dr. Zafer 
Kamiloğlu, ramazan 
ayında edinilen bes-
lenme alışkanlığı nede-
niyle metabolizmanın 
yavaşladığını, bu ne-
denle iftar sonrasında 
hafif besinlerden, komp-
leks besinlere geçiş 
yapılması gerektiğini 
bildirdi.

Vakfıkebir Fen Lisesi tarafından sene sonu görsel sanatlar sergisi açıldı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 
Büyükliman Mahallesi Büyükliman İlkokulunda açılan el nakışları sergisi görücüye çıktı.

Vakfıkebir İlçesi 
Hacıköy 
Mahallesinden 
Tarkan Çobanoğlu 
20 yıl önce 
geçirdiği elim bir 
trafik kazası 
sonucu hayatını 
kaybetmişti. 
Üniversite 
Arkadaşları onu 
unutmayarak 
Hacıköy Mahalle 
Kabristanlığındaki 
kabri başında 
dualarla andılar.


