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Türkiye
Petrolleri...
Üretimden
dağıtıma
bizim
akaryakıtımız.

ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR
TÜRKİYE PETROLLERİ

“Milli Akaryakıtımız”

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

ŞEHİTLER İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA
> 3'de

Vakfıkebir İlçe
Kaymakamı
Mesut Yakuta'nın
talimatıyla,
Vakfıkebir
ilçesindeki
şehitlerimiz için
çok anlamlı bir
çalışma yapıldı.

BETON

İlk ve Tek

Büyükliman
Postası
KAYMAKAM YAKUTA'DAN

kebir
G

Ahmet SEVİNÇ

“KALİTEDE ÖNCÜ”

YIL : 16
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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*FİYATI: 0.25 TL (K.D.V. DAHİL)

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

TViT'DEN MUHTEŞEM PROGRAM

Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu (TVİT) üyeleri, Anneler gününe
özel olarak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Özel Eğitim
Sınıfı Öğrencilerine ve Annelerine manevi destek olmak ve anneler gününü
kutlamak amacı ile geçen hafta Cuma günü kahvaltı programı düzenlediler.

ATATÜRK ORTAOKULUNDA

KÜLTÜR SANAT ve TARİH MÜZESİ AÇILDI
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu bünyesinde hazırlanan 4 farklı projenin
açılışı gerçekleştirildi. ” Kültür Sanat ve Tarih Müzesi, Organik Tarım
Bahçesi, Kodlama Sınıfı ve Resim Sergisi” etkinliklerinin açılışı
gerçekleştirilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerine ve Annelerine manevi destek olmak ve
anneler gününü kutlamak amacı ile kahvaltı programı düzenlendi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

AŞÇI
YARDIMCILARI GÖZ DOLDURUYOR
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi ve İş-Kur işbirliği destekli Aşçı Yardımcılığı
kursuna katılan kursiyerler yaptıkları çalışmalarla göz dolduruyorlar.
> Sadık AYDIN 2'de
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> Vedat FURUNCU 3'de

ü Lüx Odalar
ü Süit Odalar

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com
Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli

özel öğrencilerin özel annelerine yönelik
anneler günü etkinliği takdirle karşılandı.
Kahvaltı ve eğlence programında TVİT
üyelerinin sözcüsü Murat İslam yaptığı
konuşmada şunları söyledi.
“SİZ DEĞERLİ ANNELERİMİZİ
UNUTMADIK VE HİÇBİR ZAMAN
UNUTMAYACAĞIZ”

TVİT üyelerinin sözcüsü Murat İslam;
“Bugün burada anneler günü nedeniyle
yapmış olduğumuz kahvaltı programına,
çocuklarınızın siz annelerine bir
hediyesidir. Bizler de iş adamları olarak bu
hediyelerine bir aracı olmaktır. Siz değerli
annelerimizi unutmadık ve her zaman
yanınızda olduğumuzu hissettirmek istedik.

TOKULLAR

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları
ü Toplantı Salonu

akfıkebir Ramada Otel'de düzenlenen
kahvaltı programına İlçe Kaymakamı
Mesut Yakuta, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, Milli Eğitim Müdürü
Samim Aksoy, Okul Müdürü Cemile
Kahyaoğlu, TVİT Üyeleri, Öğretmenler,
Özel sınıf öğrencileri ve velileri katıldılar.
Ramazan ayı dolayısıyla erkene alınan
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Tel : 0462 841 62 61 Faks : 0462 841 63 61 Cep: 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Caddesi Esen Sok. No: 1 Kat :2 Vakfıkebir / TRABZON
e-mail : info@cksigorta.com
web : www.cksigorta.com

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

TViT'DEN MUHTESEM PROGRAM
Ahmet KAMBUROĞLU

“SÜPER
ORGANiZASYON”
Vakfıkebir'de geçen hafta Cuma günü,
müthiş bir organizasyon yapıldı…
Bu organizasyon, kısa adı TVİT olan
benimde mensubu olduğum, Trabzon
Vakfıkebir İşadamları Topluluğuna ait bir
organizasyondu…
Özel çocuklarımız ve anneleri ile kahvaltı
da buluştuk…
Amacımız özel çocuklarımızla beraber
olmak hemde anneler günü olmasından
dolayı, onları bir araya getirmekti…
Çok güzel bir organizasyon oldu…
O çocukların gözlerinin içi parlıyordu. O
kadar mutlu oldular ki, gözlerinden
okunuyordu…
Onlar hem kahvaltı yaptılar hemde
gönüllerince horon ve Ankara havası
oynadılar…
Çocuklarımız adına emeği geçen herkese
teşekkür ederim…
*******************
Vakfıkebir'de ilk kez bir kadın belediye
başkan vekili olarak görev yapıyor…
Başkan Muhammet Balta'nın izin
almasından dolayı, boşalan koltuğunu AK
Partili belediye meclis üyesi kadına
devretti…
Çok güzel bir duygudur, ne güzel bir
kadının Vakfıkebir'de başkan vekili olması
dimi, ama o başkan vekiline baktığımızda
ne kadar halkla iç içe olmuş, şimdiye
kadar seçmeni için neler yapmış…
Hatta internette yayınlanan bir fotoğrafta,
kendisini ziyarete gelmiş biri ile fotoğraf
çektirmesi çok farklı olmuş…
Kendisi makam koltuğunda otururken, o
ziyarete gelmiş kişi ayakta…
Güler misin, ağlar mısın?
Ben şimdiye kadar Başkan Muhammet
Balta'nın, başkaları ayaktayken kendisini
oturarak hiç bir zaman fotoğraf çektirirken
görmedim…
İşte fark bu…
Sosyal medyadan herkese bir laf
yetiştiren, hele de başka partilileri
eleştirme de, üzerine yok…
Sanki birilerinin avukatı gibi, bu kadının
eşi olan ismini bile deklere etmiyorum,
gerekte duymuyorum…
Eşi AK Partili olduğunda o partiden, eşi
başka bir partiye geçti mi diğer partiden…
Bu gün AK Parti olmasa idi yerden yere
vuracaktı veya eşi meclis üyesi listesine
giremeseydi, acaba neler olurdu…
Bu tür adamlara da ne denir bilemedim…
Söz sizin…
Bir de o yazdıklarını da icazet almadan da
yazamıyor muş?
Okunuyor muş? Onaylanıyor muş? ve
Yayınlanıyor muş?
Bu da başka bir bakış açısı olmuş…
*********************
Yeni seçilen bazı partili/ler insanlarla
diyaloglarını kesmişler…
Seçim bitti, işler eskiye döndü misali…
Bu insanlar oy verirken iyi, oy işi bittiğinde
kötü mü?
Doğru değil mi?
Bu insanlar bir sonraki seçimde de varlar.
Daha sonra ki seçimlerde de olacaklar…
Tabi o seçime giren veya oy isteyenler, bir
sonra ki seçimlere girmeyecekseler sorun
yok…
Kısaca dere karşıya geçildi…
*************
İstanbul'da yeniden…
İstanbul'da yapılan yerel seçimler iptal
oldu…
Sadece İstanbul, Büyükşehir Belediye
Başkanı için tekrar sandığa gidecek…
Benim hatırladığım bir Siirt ve de şimdi
İstanbul'da seçim yeniden yapılacak.
Benim ve birçok insanın düşüncesi, yanlış
bir karar alınmasından dolayı. Kazanılmış
veya kaybedilmiş olan seçimin tekrar
yenilenmesi üzücü…
Hayırlısı diyelim…

Kuruluşu: 5 Mart 2004
Tarih : 10.05.2019
Sayı : 793

TVİT üyelerinin sözcüsü Murat
İslam; Bu amaçla okulumuzla
yaptığımız istişare sonucunda en
uygun zamanı ayarlayarak sizlerle
birlikte olmanın mutluluğunu,
arkadaşlarım adına ifade etmek
istiyorum. Kısa adı TVİT olan
Trabzon Vakfıkebir iş adamları

desteklemek, okullara ve
öğrencilerimize de bir nebzede olsa
desteklerimiz olmuştur. Hepsi
birbirinden değerli arkadaşlarımızı
kısaca tanıtmak istiyorum. Ahmet
Uzun, Ahmet Kamburoğlu, Alper
Gürdal, Bilal İslam, Cemil Albayrak,
Gürbüz Kamburoğlu, Hayrullah

oluşan TVİT topluluğu olarak Sizlerin
buraya gelmesinde ve yaşam
ortamlarınızdan bir nebzede olsa
uzaklaşıp kendinizi özel hissetmeniz
için sizlere vermiş oldukları fırsattan
dolayı öğrencilerim ve velilerim
adına kendilerine çok teşekkür
ediyorum dedi.”

topluluğu 11 kişiden oluşan işlerinde
başarılı olmuş, markasını ve
faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında
devam ettiren arkadaşlarımızdır.
Trabzon da ilk yüzde 4 ﬁrması
bulunan 500 kişi den fazla iş imkanı
sağlayan ilçemizde ayrılmayarak
özel hayatını da burada devam
ettiren bu arkadaşlarımız. İş
hayatındaki aktif özelliklerini sosyal
hayatında da göstererek ilimizde ve
ilçemizde birçok kişiye örnek

Garip, Recep Bayraktar,
Yaşar Alış, Yasin
Karadeniz, Murat İslam.
Bu organizasyonu
gündeme getiren
arkadaşlarıma,
gerçekleştirilmesinde
çok emeği olan Ayşe
Birinci öğretmenimize ve müdürüne
çok teşekkür ederiz. Anneler
günümüz kutlu olsun kadılımlar için
çok teşekkürler dedi.”

Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta; “Öncelikli olarak
bizlerle sizleri buluşturan, bu güzel
ortamı hazırlayan işadamları

olmuştur. TVİT'in hiçbir ticari
faaliyeti, siyasi bir düşünce üzerine
değil. Herkesin farklı sektörlerdeki iş
hayatı gibi, farklı düşünce ve
görüşlerin oluşturmuş olduğu bir
topluluktur.Ortaklıkların bile zor
yürüdüğü bu coğrafyada 5 yıldan
beri bunu sağlayan arkadaşlarıma
sizlerin huzurunda çok teşekkür
ediyorum. Belli bir kural ve kaidesi
bulunan bu topluluğun, Aidat sistemi
üzerine yürüyen ekonomisi, Her
hafta cumartesi günü kahvaltı
programıyla alınan karalar
doğrultusunda, konu konuklar,
gündem, yapılacak olan
organizasyonlar belirlenir. Bu
vesileyle yüzlerce örgenciye burs
imkanı, başarılı sporcularımıza

Okul Müdürü Cemile Kahyaoğlu
yaptığı konuşmada; “özel
öğrencilerimiz ve özel annelerimiz
için Vakfıkebirli İşadamlarımızdan

topluluğu TVİT üyelerinin her bir
ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bu topluluktaki işadamları
Vakfıkebir'de oturuyor ve iş yerleri
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İMTİYAZ SAHİBİ

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Melahat KAMBUROĞLU

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

e-mail: kutbizade@mynet.com

Vedat FURUNCU
e-mail: vedfux@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................1.000 TL
1/4 Reklam................................500 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com
0533 495 07 20

bu ilçede. İstisnama çok büyük
katkıda bulunuyorlar bu çok önemli.
Bizlerde kendilerine sahip çıkmamız
gerekiyor. Bu anlamda onlarda
bizlere sahip çıkıyorlar. Eğer
birbirimizi sahiplenirsek Vakfıkebir'in
geleceğine sahip çıkmış oluruz ve
ilçemizi daha güzel inşa etmiş
oluruz. Bizler yerel yöneticiler olarak
siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bu özel günde özel
annelerin anneler gününü kutluyorum. Ben tekrar bu ortamı hazırlayan değerli işadamlarımızdan oluşan TVİT üyelerinin her bir ferdine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut
Yakuta; “Burada METEM' DE eğitim
gören özel öğrencilerimiz var. Bu
öğrencilerimizle eğitim aldıkları süre
içerisinde sık sık bir araya geliyoruz.
Kendilerini takip ediyoruz ve gerçekten eğitim öğretim anlamında güzel
şeyler kazanıyorlar. Çocuklarımızı
en iyi şekilde eğitmek ve hayata
kazandırmak için ellerinden gelen
her türlü gayreti gösteren başta okul
müdürümüze ve öğretmenlerimize
çok teşekkür ediyorum. Bu hayatta
çeşitli vesilelerle biz insanlar çeşitli
sınavlara tabi oluyoruz. Bu özel çocuklarımızla ilgilenen değerli annelerimiz sizler de bu özel çocuklarımızla olan sınavdan başarı ile çıkacaksınız ve bunun ödülünü öbür
dünyada alacaksınız. Türkiye de 9
milyon civarında engelli insan yaşamaktadır. Bunların hayata katılmalarını sağlamak, iş bulmalarına yardımcı olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak biz devletin ve yerel yönetimlerin görevidir. Bu çocuklarımızın
hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri devletimiz alıyor. Bu
gün burada bu güzel ortamda bir
araya gelmemize vesile olan İşadamları topluluğumuz olan TİVİT
üyelerine teşekkür ediyorum. Bu
ilçeye değer katıyorlar. Böyle güzel
ve anlamlı bir organizasyonla birlikte
bizleri bir araya getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor sizleri
saygı ve sevgi ile selamlıyorum
dedi.” ,3 Mayıs 2019 Cuma günü
yapılan organizasyonda
konuşmaların ardından TVİT üyelerine bu güzel anlamlı organizasyon
için plaket takdim edildi. Plaketi TVİT
sözcüsü Murat İslam Okul Müdürü
Cemile Kahyaoğlu'nun elinden aldı.
Özel Annelere anneler günü anısına
çiçek dağıtıldı. Kahvaltı programının
ardından müzik eşliğinde hem özel
öğrenciler hem de veliler TVİT
üyeleri ile birlikte horon teperek
doyasıya eğlendiler.

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Telefonlar : 841 56 00 - Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR
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GÜNDEM

ASCI YARDIMCILARI GÖZ DOLDURUYOR
makinede bulaşık yıkamak ve
bulaşık sonrası çöpleri atmak.
Sebzeleri hijyen ve sanitasyon
kurallarına uygun olarak
Vakfıkebir İş-Kur işbirliğinde
açıldı. 450 saatlik kurs yaklaşık pişirmeye hazırlamak.
Uluslararası pişirme usullerine
3 ay devam edecek 12 bayan
kursiyerin eğitim aldığı kursta İş- göre sebze garnitürlerini çeşitli
tekniklerde pişirmek. İstenilen
Kur tarafından kursiyerlere
kıvam, renk, lezzet ve
günlük 30 TL. ödeme
görünümde fond, lezzet verici
yapılmaktadır. 30 Mayısta son
karışımlar ve çorbaları reçeteye
bulacak olan kursta kursiyerler
uygun hazırlamak. Reçeteye
geleceğin aşçısı olmaya aday
göre istenilen kıvam, renk,
olarak yetişiyorlar.
UYGULANAN PROGRAMDAKİ lezzet ve görünümde çeşitli
teknikler ile yumurtaları
AMAÇLAR
Aşçı Yardımcısı kurs programını pişirmek. Reçeteye göre
istenilen kıvam, renk, lezzet ve
bitiren bireyin, Besin öğelerini
görünümde kolay hamur işleri
ve besin gruplarını dikkate
hazırlamak. Reçetesine uygun
alarak porsiyon miktarlarını
şekilde uluslararası özel
tespit etmek. Ulusal ve
çorbaları pişirmek. Reçetesine
uluslararası mevzuata göre
uygun şekilde istenilen kıvam,
toplu gıda üretimi yapılan
yerlerde gıda, çalışma ortamı ve renk, lezzet, görünüme sahip
temel sos ve türeyenlerini
ekipmanlarının hijyenini
sağlamak. Hijyen kurallarına ve hazırlamak. Reçetesine uygun
şekilde çeşitli teknikler ile
işlem sırasına göre elde ve

ş-Kur destekli Aşçı
Yardımcılığı Kursu Vakfıkebir
İİlçesi
Halk Eğitimi Merkezi ve

KAYMAKAM
YAKUTA'DAN
ŞEHİTLER İÇİN
ÖRNEK ÇALIŞMA

Aşçı Yardımcılığı
kursuna katılan
kursiyerler
yaptıkları
çalışmalarla göz
dolduruyorlar.

istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde patates garnitürleri
hazırlamak. Kullanım amacına

ve pişirme usulüne göre
kasaplık hayvan eti parçalarını
kullanıma hazırlamak.

Reçetesine uygun şekilde
istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde çeşitli pişirme
teknikleri ile eti pişirmek.
Reçetesine uygun şekilde
istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde balıkları ve kabuklukabuksuz su ürünlerini pişirmek.
Reçetesine uygun şekilde
istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde salatalar ve salata
sosları hazırlamak. Reçetesine
uygun şekilde istenilen kıvam,
renk, lezzet, görünüme sahip
dünya ve Türk mutfağına özgü
pilav pişirmek. Reçetesine
uygun şekilde istenilen kıvam,
renk, lezzet ve görünümde
çeşitli makarnalar ve makarna
soslarını hazırlamak.
Reçetesine uygun şekilde
istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde Türk mutfağına
özgü çorbaları pişirmek.
Reçetesine uygun şekilde
istenilen kıvam, renk, lezzet ve

görünümde Türk mutfağına
özgü sebze yemeklerini
pişirmek. Reçetesine uygun
şekilde istenilen kıvam, renk,
lezzet ve görünümde Türk
mutfağına özgü kuru baklagil
yemeklerini pişirmek.
Reçetesine uygun şekilde
istenilen kıvam, renk, lezzet,
görünüme sahip Türk mutfağına
özgü dolma ve sarmaları
pişirmek. Reçetesine uygun
şekilde istenilen kıvam, renk,
lezzet ve görünümde Türk
mutfağına özgü makarnaları
pişirmek. Reçetesine uygun
şekilde istenilen kıvam, renk,
lezzet ve görünümde Türk
mutfağına özgü et ve sakatat
yemekleri pişirmek. Reçetesine
uygun şekilde istenilen kıvam,
renk, lezzet ve görünümde Türk
mutfağına özgü komposto ve
hoşaﬂarı hazırlamak için gerekli
bilgi ve beceriye sahip olması
amaçlanmaktadır.

V

akfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta'nın
talimatı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro
Öğretmeni Çetin Hacıfettahoğlu'nun tasarladığı
çalışmada Kaymakamlık Yazı İşleri Memuru Hasan
Kaba ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü
Memuru Ali Rıza Çilingir'in de fotoğraf ve bilgi temininde
üstün gayretleri ile mükemmel bir eser oluşturuldu.
Oluşturulan Aﬁşin bütün kullanım hakları Vakfıkebir
Kaymakamlığında olup, izin alınması durumunda büyük
çözünürlükte olan dosyası Vakfıkebir İlçe Kaymakamlığından temin edilebilir. Böyle bir çalışmanın hayata
geçirilmesi için talimat veren İlçe Kaymakamı Mesut
Yakuta'yı kutluyoruz. Böyle güzel bir çalışma yaparak
meydana getirdikleri eserden dolayı emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet
ailelerine başsağlığı diliyoruz. Vatan size minnettardır.

FUTSAL TURNUVASINDA ŞAMPiYON MUHTARLAR
►►2. Geleneksel
Kaymakamlık Kurumlar Arası
Veteranlar Futsal Turnuvası 02
Nisan'da Vakfıkebir Kapalı Spor
Salonunda başladı, 03 Mayıs
2019'da sona erdi.

Vakfıkebir'de 24 takımın katılımı
ile düzenlenen Futsal
turnuvasının gurup maçlarından
sonra oynanan çeyrek ﬁnal ve
yarı ﬁnal müsabakaları yürekleri
hoplattı. Çekişmeli ve heyecanlı

maçlara sahne olan çeyrek ﬁnal
ve yarı ﬁnal maçlarını izleyenleri
mest etti. Turnuvanın
şampiyonluk maçı ise tam bir
heyecana sahne oldu.
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği

rakibi Esnaf Büyükliman Tur'u 21 yenerek turnuvanın
şampiyonu oldu. Turnuvaya ilçe
halkının kalabalık bir şekilde
katılımı gözlerden kaçmadı.
Şampiyonluk maçının ardından
ödül törenine geçildi. Törende
ilk konuşmayı Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta yaptı. Başkan Balta;
“Öncelikle tüm takımları
centilmenliklerinden dolayı
kutluyorum. Birlik, beraberlik ve
kardeşliğin pekiştiği,
dayanışmanın arttığı bu tip
organizasyonları tekrar etmeye
devam etmemiz gerekiyor.
Güzel maçlar oldu. Tabii ki
turnuvanın bir birincisi olacaktır.
Ama bizim gönlümüzde
turnuvaya katılan tüm

takımlarımız birincidir. Bu
turnuvanın gerçekleşmesinde
emek harcayan tertip komitesini
ve ilçe spor müdürlüğünü
kutluyor, teşekkür ediyorum
dedi." Vakfıkebir İlçe
Kaymakamı Mesut Yakuta ise
şunları söyledi; “Turnuvanın asıl
amacı olan dostluk, kardeşlik ve
dayanışmayı her maçta olduğu
gibi ﬁnal maçında da görmekten
büyük mutluluk duyduğunu
belirterek, Dostluk, Arkadaşlık
ve centilmenlik rüzğarları
düzenlenen bu turnuvada
esmiştir. Arkadaşlık ve dostluk
ilişkileri doruk noktaya çıkmıştır.
Vakfıkebir halkının en önemli
özelliğinin en önemli halkası
"Birlik ve Beraberlik"
duygularının olmasıdır.

Turnuvaya katılan, bütün
takımları ve bütün oyuncuları
tebrik ediyorum, emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.
Bu turnuvanın gerçek galibi ve
şampiyonu Vakfıkebir'in birlik ve
beraberlik ruhu olmuştur. Tertip
komitesine ve ilçe spor
Müdürlüğüne organizasyondan
dolayı teşekkür ediyorum "
ifadelerini kullandı.
"ÖDÜL TÖRENİ”
Turnuvanın Şampiyonu Muhtarlar Derneği'nin Şampiyonluk
Kupasını İlçe Kaymakamı Mesut
Yakuta verdi. Turnuvanın ikincisi
olan Esnaf Büyükliman Tur'un
kupasını Belediye Başkanı
Muhammet Balta verdi. Turnuva
kupa töreninin ardından yapılan
ikramlarla sona erdi.
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ATATÜRK ORTAOKULUNDA
Osman KOYUNCU

KÜLTÜR SANAT ve TARİH MÜZESİ AÇILDI

SİYASET YÜZÜNDEN DİNE GELEN ZARARLAR

S

iyasal akımlar,bilhassa dış dünya
siyaseti ile ilgiliakınlar insanları
tefrikaya, ayrılığa, bozuşmaya ve
düşmanlığa sürüklüyor. Siyaset kalpleri
bozar, asabi ruhları azap içinde bırakır.
Kalbinin selametini ruhunun istirahatini
isteyen adam siyasetle uğraşmamalı.
Kuran'da hep insana vurgu vardır, ey
insan ey Müslüman ey mümin şeklinde
hitaplar vardır. Kuran'ın yüzde 99 iman,
ahlak ve ibadet gibi hükümleri içerir,
siyasetle ilgili kısımlar ancak yüzde bir
gibidir. Bu kısımlar devlet görevlilerini ve
o sahada uzman kişileri ilgilendirir, ehil
olmayan halk işin içine girerse, iç huzur
bozulur, kin ve nefret artar, uhuvvet
dağılır, kitleler birbirine düşman olurlar.
Allah, sizler kendinizi düzeltirseniz Ben'de
başı düzeltirim diyor. Hem peygamberimiz
bir hadislerinde mealen “sizler kendinizi
düzeltirseniz Allah günahkâr birini İslam'a
hizmet ettirir diyor. Müslüman kendini
düzeltmeden başı düzeltmeye çalışıyor.
Belki Allah'a, kâmil manada tam olarak
imanı ve güveni yoktur. Allah başı ben
düzelteceğim diyor. İnsan Allah'a
güvenmeli O'nun işine karışmamalı, kendi
görevini yapmalı ve O'na tevekkül
etmelidir. Bazen bizler bir şeyi hayır gibi
görürüz fakat şer olabilir, şer gibi
gördüğümüz şeyde hayır olabilir. Neyin
hayır neyin şer olduğunu en iyi Allah bilir,
bizler kendimizi düzeltip tebliğ görevini
yapmalıyız. Peygamberlerde yalnız tebliğ
görevini yapıp insanların düzelmesine
yardımcı olmuştur, hidayet vermek tüm
âlemi düzeltmek âlemlerin rabbi olan
Allah'ın görevidir. Eğer insanlar
kendilerini düzeltmeden ve kendi
görevlerini yapmadan başı ve dünyayı
düzeltmeye kalkarsa, Allah'ın görevine
karışmış olur ki sonu çok vehim olabilir.
Bu zamanda her şey maddiyat ve
menfaat üzerine kurulmuş, onun için
gerçek dindar siyasetçi, gerçek siyasetçi de
tam takva sahibi dindar olamaz. Takva
sahibi dindar siyasetçi, sahabe, tabiinler
ve Ömer bin Abdülaziz döneminde oldu. Bu
zamanda tam dindar siyasetçi bulmak
mümkün değildir. Eğer takva sahibi bir
dindar siyasetle ilgilenirse, dine ikinci
derecede, gerçek siyasetçi dindar takva

sahibi olmaya kalkarsa o da siyasete ikinci
derecede bakar, işler aksar. O halde
siyaseti kim yapmalıdır? O sahada
tecrübeleri olan devlet erkeni ve ehil kişiler
yapmalı. Bizler şahıslara
bağlanmamalıyız, demokratik sistem
olmalı, kişiler fanidir, şahıslar yanılabilir
kandırılabilir korkutulabilir ve yanlış
kararlar verebilir. Halk, sistemimiz
mükemmel, kim gelirse gelsin sisteme
uymak zorundadır eğer yanlış yaparsa
gelecek seçimde değiştiririm der rahat
eder. Gelişmiş ülkeler bu şekilde
yapıyorlar. Saati tamir ettirmek için
dindar değil de anlayışlı bir usta ararsak,
siyasette de dindardan ziyade o sahada
tecrübe ve birikimi olanları tercih
etmeliyiz. Devletin dini, adalettir, adalet,
hak ve hukuka saygılı özgürlüklerden yana
ve işin ehli olanı tercih etmeliyiz.
Demokratik ülkeler bu şekilde yapıyorlar.
Bizde bu şekilde bir sistem olmadığı için
genelde halk kurallara uysun diye dindar
siyasetçi arıyor, çoğu zamanda dindar
siyasetçi, bal tutup parmağını yalıyor,
çevrelerine ulufe gibi devlet malını ihaleler
ile dağıtıp çevrelerine alkışçı yapıyorlar.
Peygamberimizin tarifine göre din,
Allah için sevmek ve Allah için nefret
etmektir. Mevhumu muhalifi ile şöyle
düşünülebilir ki sevgi ve nefret başka
şeyler için olursa imanın kaybedilmesi
tehlikesi vardır. Bugün sevgi siyaset ve
menfaat üzerine kurulmuştur. Fani, geçici
şeyler ve siyaset için büyük imtihanı
kaybetmek akıl karı mi?
Sonuç: Bu yazıyı yazdığımda YSK
İstanbul hakkındaki kararı yayınlandı.
İkinci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül,
şu açıklamayı yaptı, bir yüksek
mahkemenin 367 kararı karşısında ne
hissettimse şimdi de ayni şeyi
hissediyorumbir arpa boyu yol alamadık
dedi. Ne yazık ki hükmetmekte o kadar
büyük bir zevk vardır ki insanın eline
imkân geçti mi hak hukuk dinlemez.
Ağzından çıkan kanun olmalı, hukuk
kendine göre ayarlanmalı, K. Kore'deki gibi
şu kahramandır hep birlikte alkışlayın, şu
haindir hep birlikte küfredin. Maalesef
Türkiye hukuk adalet ve özgürlüklerde bile
üçüncü dünya ülkelerinin gerisinde kaldı.

O

kul bahçesinde yapılan
açılış töreninde
selamlama konuşmasını yapan
Okul Müdürü Mehmet Akif
Sarıyıldız, yapılan başarılı
çalışmalarda kendilerini
destekleyen İlçe Kaymakamı
Mesut Yakuta'ya, Belediye

Başkanı Muhammet Balta'ya,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim
Aksoy'a Okul Aile Birliği
Başkanı Yusuf Sağlam'a,
Hayırsever İşadamları

(Latifoğlu Yemek Şirketi )Davut
Sağlam'a, (Yayla Tekstil) Hasan
Yayla'ya, (Feyzoğlu Cam)
Ahmet Sevinç'e, (Yunus Emre
Kırtasiye ) Ersel Salih'e,

yardımı olan herkese ve bu
çalışmalarda emeği geçen tüm
Atatürk Ortaokulu
Öğretmenlerine ve katkıları
olan herkese teşekkür etti. Ayrı
ayrı açılış kurdeleleri kesilerek,
söz konusu projeler hakkında
öğretmen ve öğrencilerden bilgi
alındı. Projeler ve Resim
sergisi gezildikten sonra
davetlilere ikramlarda
bulunuldu. Açılışa İlçe
Kaymakamı Mesut Yakuta,
Belediye Başkanı Muhammet
Balta, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Samim Aksoy, İlçe Emniyet
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu,
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet
Uzun, Daire amirleri, veliler ve
öğrenciler katıldı.

MÜFTÜLÜK PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK
R

amazan ayının birinci günü
akşamı 08.30 ile 24.00
saatleri arasında, Vakfıkebir
merkez Yeni Camii'nin önünde
kurulan Kızılay'ın kan bağışı
aracına, ilçe müftülüğü personeli
ve din görevlileri de kan bağışında
bulundular. Kan vermenin vücut
için faydalı olduğunu ifade eden
müftülük personeli, kanın acil
ihtiyaç değil sürekli ihtiyaç olduğu
için kan bağışına destek
verdiklerini belittiler.

ZEKi YAVUZYILMAZ VAKFIKEBiR'DE CUMA VAAZI VERDi

Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Yavuzyılmaz, memleketi Vakfıkebir'de cuma namazı öncesi cemaate vaaz-ı nasihatte bulundu.

RAMAZAN, RAHMET VE
BEREKET AYI OLARAK
MÜSLÜMANLARA
SUNULMUŞ BİR FIRSATTIR
Önümüzdeki Pazar günü (05
Mayıs 2019) akşamı yatsı
namazının ardından kılınacak
ilk terâvih namazı ve gecesinde yapılacak ilk sahur ile birlikte oruç ibadetinin başlayacağı
Pazartesi (06 Mayıs 2019)
günü Ramazan ayına girilecek
olması dolayısıyla; Ramazan
ayı ve oruç ibadetinin fazileti,
iftar ve sahurun bereketi, sadaka ve zekât ibadeti, mukâbele
ve itikâf konuları üzerine vaaz-ı
nasihatte bulunan Zeki
Yavuzyılmaz, Ramazan ayının,
bereket ve rahmet ayı olarak
Müslümanlara sunulmuş bir
fırsat olduğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

HELÂL OLANA BİLE EL
UZATMAYAN MÜSLÜMAN,
HARAM OLANA EL
UZATABİLİR Mİ?
Müslüman'ın haram ve günah
olan her şeyden uzak durması,
iyiliklere yönelmesi gerektiğini
hatırlatan Yavuzyılmaz,
"Ramazan ayı bizler için bir
mağﬁret ve rahmet ayıdır. O
nedenle; Ramazan ayı
hayatımızın iyi yönde değiştiği
ve geliştiği bir ay olmalıdır.
Ramazan ayında oruç tutan
Müslüman, helâllinden kazandığı nimetlere bile elini uzatamıyor; kendini tutuyor, nefsine
hakim oluyor. Ramazan ayında
böylesine bir inanç ve hassasiyetle, orucum bozulur diye
helâl olana bile el uzatmayan
Müslüman, haram olan şeylere
el uzatabilir mi? Uzatamaz
veya uzatmaması lazım." dedi.
SAHUR SİHİRLİ VAKİTTİR
Oruç ibadetinin, rûhun en güzel

gıdalarından biri olduğunu
belirten Yavuzyılmaz,
"Peygamber Efendimiz (s.a.s),
'Sahurda bereket vardır'
derken; yalnız sahurda bir
şeyler yiyip içmeyi
kastetmemiş; sahur (seher)
vaktinin faziletine işâret
etmiştir. Sahur (seher vakti)
sihirli vakittir. O vakitleri iyi
değerlendirelim." tavsiyesinde
bulundu.
ALLAH İYİLİK EDİP İHSÂNDA
BULUNANLARI ÇOK SEVER
Allah'ın iyilik yapanları çok
sevdiği, yapılan her iyiliğe
ahirette mutlaka karşılığının
verileceğini Kur'an'ın
inananlara müjdelediğini ifade
eden Zeki Yavuzyılmaz,
"Ramazan ayı vesilesiyle,
iyiliklerimizi artıralım,
kötülüklerimizi yok edelim.
Allah iyilik edip ihsânda
bulunanları çok sever. Sadaka
ve zekâtlarımızı verelim. Allah

Ramazan, Rahmet ve Bereket Ayı Olarak
Müslümanlara Sunulmuş Bir Fırsattır

(c.c) Kur'an'da Bakara sûresi
195. âyetinde; 'Allah yolunda
harcama yapın; kendi
ellerinizle kendinizi tehlikeye
atmayın. İyilik edin, kuşkusuz
Allah iyilik edenleri sever."
buyuruyor. Bu ayda, iyiliklerimizi, ibadetlerimizi artıralım;
hayırlarımızı çoğaltalım. Allah
(c.c) yapılan her iyiliğin,
ibadetin ve hayrın karşılığının
eksiksiz verileceğini bizlere
Kur'an'da haber veriyor."
sözlerine yer verdi.
BU AYDA KUR'AN-I EN AZ
BİR KEZ HATMEDELİM
Ramazan ayının, Kur'an-ın
nâzil olduğu bir ay olduğunu,

mukâbele geleneğinin de
Ramazan ayı ile başladığını ve
bu ay içerisinde Kur'an-ı en az
bir kez hatmetmek gerektiğini
söyleyen Yavuzyılmaz
konuşmasında; "Kur'an
Ramazan ayında inmiştir.
Ramazan Kur'an ayıdır. Bu
ayda Peygamber Efendimiz
(s.a.s.), Cebrâil (a.s) ile bir
araya gelirler Kur'an-ı Kerim'i
okurlardı. Bugün hem evlerimizde hem de camilerimizde
okuduğumuz mukâbelelerin
ana menşei budur. Peygamberimiz (s.a.s.) ve Cebrail (a.s.)'ın
sünnetini bugün Ramazan
münasebetiyle tekrar etmekte

ve bu önemli buluşmayı bizler
de gerçekleştirmekteyiz.
Dolayısıyla bu ay içerisinde
Kur'an-ı en az bir kez
hatmedelim. Kur'an-ı
okumasını bilmeyenler varsa
onlar da mutlaka bir an önce
öğrenmeye gayret etsinler."
dedi. Vaazını hayır duâ ve
temennilerle tamamlayan
Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu
Eğitim Merkezi Müdürü Zeki
Yavuzyılmaz, namazdan sonra
ilçe müftüsü Hüseyin Köksal ve
daire personeliyle birlikte
Merkez Kur'an Kursu'nda
yemek yediler ve bir süre
sohbet ettiler.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü
Büyükliman
Postası

5

DR. KAMİLOĞLU; “MEVSİM GEÇİŞİ VE
BAHAR HASTALIKLARINA DiKKAT!”

►►İlkbaharda üst solunum yolu
enfeksiyonlarından astıma, mide
bağırsak sorunlarından
depresyona kadar birçok hastalık
yaygın görülüyor.
Metabolizmadaki değişiklikler de
bahar yorgunluğuna yol
açabiliyor…
Dr. Zafer Kamiloğlu, Mevsimsel
geçişler bazı hastalıkların ortaya
çıkmasına yol açarken; kronik
hastalıkların da alevlenmesine
neden olabiliyor. Sıcaklık,
barometrik ve hidrometrik
değişiklikler, havada baharla
birlikte artan negatif iyonlar ve
polenler birtakım bedensel ve
ruhsal problemlere yol açabiliyor.
Yaz aylarına girdiğimiz bu
günlerde gecelerin kısalması,

GASTRİT, ÜLSER VE
REFLÜ MEVSİMİ…
İlkbahar aylarında midebağırsak sistemine ait
hastalıklarda belirgin
olarak şiddetlenir. Ülserin
yanı sıra gastrit ve reflüde
şikayetler belirginleşir.
Mide ve on iki parmak
bağırsağı ülserlerine ait
karın ağrısı, ağıza ekşi su
gelmesi, karında
rahatsızlık hissi gibi
şikayetler çok artar. Yine
aynı şekilde sinirsel
bağırsak sendromu denilen
hastalıkta alevlenmeler
olur. Bu hastalıkta zaman
zaman ishal ve kabız dönemleri
şiddetlenerek birbirini takip eder.
Sinirsel kökenli olan bu hastalık
bünyeyi yorgun düşürür.
KENDİNİZİ YORGUN
HİSSEDİYORSANIZ…
Metabolizmadaki değişiklikler
bahar yorgunluğuna yol
açabiliyor. Bahar yorgunluğunun
belirtileri arasında eklem ve baş
ağrılarına hatta sürekli uyuma
isteğine kadar birçok faktör
bulunurken, bu belirtilerin bahar
yorgunluğuna bağlanması için
önce gerekirse tetkikler
yaptırılarak olası fiziksel
rahatsızlıkların saptanması
gerekir. Bahar yorgunluğuna
karşı; düzenli egzersiz yapmak,

VAKFIKEBİR KAYMAKAMLIĞI'NDAN
BiLGiNDiRME DUYURUSU
►►31 Mart 2019 tarihinde
yapılan Mahalli İdareler
Genel seçimlerinde ilçemiz
Çavuşlu Mahallesi Muhtarı
olarak seçilen Mustafa
OĞUZHAN' ın geçmişte
işlemiş olduğu suçtan dolayı
sabıkası olduğundan muhtar
olamayacağına dair yapılan
itiraz üzerine İlçe Seçim
Kurulu Başkanlığının
03.04.2019 tarih ve 2019/15
sayılı kararı ile seçilme
tutanağının iptaline karar
verilmiş, İl Seçim Kurulu
Başkanlığının 05.04.2019
tarih ve 37 sayılı kararı ile
de kararın

dengeli beslenmek, vitamin ve
mineral eksikliklerini gidermek,
alkol ve sigaradan uzak durmak,
bol su tüketmek ve uyku ritmine
dikkat etmek gerekiyor.
Metabolizmanın hızlanmasıyla
birlikte omega 3'ten zengin;
yeterli vitamin, mineral ve
antioksidan içeren bir diyet
programı vücudu zinde tutar.
Yeşil yapraklı sebzeler,
kuruyemişler, günde 5-6 porsiyon
meyve, ve az miktarda tam tahıl
tüketmek sağlığı olumlu etkiler.
Bademcik iltihabı, sinüzit ve
farenjit de yaygındır. İlkbaharda
ani ısınma ve soğumaların
olması, yağmur rüzgar ve bu gibi
durumlara tedbirli davranmayıp

KALDIRILMASINA karar
verilecek adı geçen muhtara
mazbatası verilmiştir.
Ancak;

Yüksek Seçim Kurulunca
verilen 25.04.2019 tarih ve
3949 sayılı karar ile Mustafa
OĞUZHAN' a ait memnu

hakların iadesi kararı
04.04.2019 tarihinde seçim
tarihinden sonra
kesinleştiğinden İl Seçim
Kurulu kararının tam
kanunsuzluk nedeniyle
kaldırılmasına, İlçe Seçim
Kurulunun kararı uyarınca
işlem yapılması gerektiğine
karar verildiğinden seçim
tutanağı iptal edilip, mazbata
ikinci en çok oy alan Murat
BAYRAKTAR' a verilmiş
Kaymakamlığımızca adı
geçen Murat BAYRAKTAR
Çavuşlu Mahallesi Muhtarı
olarak 06.05.2019 tarihinde
görevine başlatılmıştır.

KÖKLERİNİZE YABANİ OLMAYIN,
YABAN MERSİNİ İLE AKLINIZI VE ANILARINIZI KORUYUN

Tonya İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü,''Köklerinize yabani olmayın,
yaban mersini ile aklınızı ve anılarınızı koruyun''projesi kapsamında, Trabzon
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Köşk Huzurevini ziyaret ettiler.

erçekleştirilen ziyarette,
proje kapsamında 10
adet Yaban Mersini, 1adet
Güz Zeytini,1adet Frenk
Üzümü,1adet Koca Yemiş,5
adette Gül dikildi. Fidan
dikimi projesi kapsamında
ayrıca iki nesil de buluşturularak kaynaşma sağlandı.
Trabzon Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen programa, Tonya
Meslek Yüksekokulu Yaşlı
Bakımı Bölümünde okuyan
öğrencilerde iştirak ederek
katkı sağladı. Yapılan etkinlikte söz alan İlçe Müftüsü
Haki Özgül şunları ifade etti.
''Kıymetli Misaﬁrler; Gençler
ümitleriyle ihtiyarlar ise,
hatıraları ile yaşarlar. Bizler
gençliğimizde dünyayı, yaşlılıkta gençliği düzeltmeye

G

gündüzlerin uzamasıyla birlikte
kişinin hormonal sistemi ve
metabolizması bu değişikliklere
uyum sağlamaya çalışır. Yaşlılar
ve çocuklar bu dönemden daha
fazla etkileniyor…
POLENLER KALP KRİZİNE
YOL AÇABİLİYOR
Dr. Kamiloğlu, Polenlerin yoğun
olduğu aylardan mayıs kalp
krizinin en sık olduğu
dönemlerden. Dolayısıyla bu
süreçte sabah ve akşam
saatlerinde fazla dışarı çıkmayın.
Gerekirse maske kullanın.
Sürekli hapşırık, burun tıkanıklığ
gözlerde sulanma, yanma,
batma, kızarma gibi şikayetler ve
nefes darlığı polen alerjilerinde
sık rastlanılan
belirtilerdir. Bu alerjik
reaksiyonlar vücutta
sistemik yangı durumu
oluşturur. Enfeksiyon
hastalıkları, kalp krizi bu
komplikasyonlardan
bazılarıdır. Polenlere
bağlı alerjik reaksiyonlar
sonucu ortaya çıkan
bünyedeki yangı durumu
kalbi çok olumsuz
etkiler.
TANSİYON
HASTALARI İÇİN ZOR
BİR DÖNEM
Bu dönem damar
sistemini ve tansiyon hastalarını
da olumsuz etkilemektedir.
Tansiyonun kontrol altına alınamaması, migren tipi baş ağrıları
bu dönemde sıktır. Yaz aylarına
geçiş ile birlikte mevsimsel grip
sıklığı giderek azalırken, diğer
virüslere bağlı üst solunum yolu
enfeksiyonları ve ishal vakaları
artış göstermektedir. Çocuklarda
özellikle kabakulak, suçiçeği gibi
hastalıklarda artışlar kaydedilir.
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çalışırız. Gençlikte günler
kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta,
günler uzun yıllar kısadır.
Gençlik insanın başına
hayatta bir kere gelir.
Gençlere bütün hayalleri
gerçek gibi görünür önemli
olan onlara gerçeğin ne
olduğunu anlatmaktır.
Gençliğin ruhunu işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline
bırakırsanız orada ısırganlar
ve dikenler yetişir. Bizlerin
gerek birey olarak ve toplum
olarak, gerekse de kurum ve
kuruluşlar bazında bu
konuya hassasiyet
göstermemiz gerekiyor. Eğer
bugünün gençleri olarak
bizler bu konuda gerekli
duyarlılık gösterirsek yarın
bizlerin de rahat edeceğinin
altını çizmek isterim. Nitekim

Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v.) bir
hadis-i şeriﬂerinde, 'Herhangi bir genç, yaşından dolayı
bir ihtiyara hürmet ederse,
Allah Teâla da, yaşlılığında
ona hizmet edecek kimseler
halk eder." buyurmuştur.
Bizler bu tür etkinliklerle bir
taraftan gençlerimizin
ruhlarını işlemeye çalışırken,
diğer taraftan da yaşlıya
saygı, onlara değer ve
hürmet göstererek Dinimiz
İslâm'ın emirlerini yerine
getirmeye gayret ediyoruz.

Yaşlılarla beraber diktiğimiz
her bir ﬁdan ümit ediyorum
ki, onlar için güzel bir hatıra
olur, inşallah diktikleri
ﬁdanların meyve-lerinden
yemek onlara nasip olur.
Arıca her bahar mevsiminde
ﬁdanların tomurcuğa durması onlara umut olur''dedi.
İlçe Müftüsü Özgül, projeye
tam destek veren, ﬁdanların
temini, dikimi, bakımı ve
hazırlan-masında emeği
olan Mehmet Koç Bey'e,
Gençlik Koordinatörümüz
Seher Koç Hanımefendiye,

Trabzon Sosyal
Hizmetler Müdürü
Ahmet Kurt Bey'e,
Huzurevi Müdürü ve
emeği geçenlere
teşekkür etti.

MAHMUTLU MAHALLESi'NDE,
"KOMŞULAR CAMiDE BULUŞTU"
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, 'Komşular Camide Buluşuyor' projesi kapsamında, İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Camii'nde program düzenlendi.
lçe Müftüsü Hüseyin
Köksal'ın, Murakıp Ömer
İÇınar
ile birlikte iştirak ettiği

kendimizi koruyacak basit ama
etkili önlemleri ihmal etmek üst
solunum yolu hastalıklarında
artışa neden oluyor. Bu
hastalıklar bademcik iltihabı,
sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu
olarak karşımıza çıkıyor. Viral üst
solunum yolu hastalıkları ile
polen alerjileri aynı belirti ve
bulgularla seyrettiği için ayırıcı
tanı dikkatli bir şekilde
yapılmalıdır açıklamalarında
bulundu.

program, Müftü Köksal'ın
kıldırdığı akşam namazını
müteakip yapılan tesbihat ve
duânın ardından Kerim
tilâveti ile başladı, cemaatin
de iştirâkiyle okunan Salât-ı
Ümmiyye, tekbirlerle devam
etti. Daha sonra İlçe Müftüsü
Hüseyin Köksal, cami ve
cemaatle namazın önemi,
komşuluk hakları, komşular
arası ilişkilerde azami riayet
edilmesi gereken hususlar,
birlik-beraberliğin toplumsal
hayata katkıları üzerine
sohbet gerçekleştirdi.
Peygamber Efendimiz
(s.a.v)'in; yatsı namazını
cemaatle kılan kimsenin,
gece yarısına kadar namaz
kılmış (ibadet etmiş) gibi
sevap kazanacağını, sabah
namazını da cemaatle
kılanın ise bütün gece
namaz kılmış gibi sevap

kazanacağını müjdelediğini
hatırlatarak sohbetine başlayan İlçe Müftüsü Hüseyin
Köksal, camide toplanmanın, birlikte namaz kılıp
ibadet etmenin ve birlikte
hemhâl olmanın, İslâm'ın bir
şiârı ve sembolü olduğunu
ifade etti. Müftü Köksal,

"Camide
cemaat olmak,
birlikte saf tutup
namaz kılmak
ve topluca
ibadet etmek,
Asr-ı Saâdet'ten günümüze
vazgeçilmez bir
uygulama olarak gelmiştir ve
aynı şekilde kıyamete kadar
da devam edecektir ve
etmesi gerekir. Müslümanların birbirlerinin sevincini ve
üzüntüsünü paylaşacakları,
derdini, sıkıntısını giderecekleri toplanma yerlerinin

merkezinde camiler olmalıdır. Bugün maalesef Müslümanlar camilerde toplanamıyor. Camiler Allah'ın en
sevdiği, en hoşlandığı
mekânlardır. Cami, Müslüman'ın hayatının merkezinde yer almalıdır." dedi.
İmam Hatip Hakan Aynacı'nın organizasyonu ile
gerçekleşen 'Komşular
Camide Buluşuyor' programına İlçe Müftüsü Hüseyin
Köksal ve Murakıp Ömer
Çınar'ın yanı sıra mahalle
muhtarı Bilal Furuncu ve
vatandaşlar katıldı.
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RAMiS UZUN'UN HALA ACISI TONYA'DA ESNAFA MANEVi DESTEK

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis
Uzun'un Samsun'da ortaokul ile
liseyi yanında okuduğu ve bir anne
kadar sevdiği halası Hanife Uzun
hayatını kaybetti.

K

ore Gazisi merhum
Yusuf Ziya Uzun'un
eşi olan Hanife Uzun
Ankara'da kızının yanında
ikamet ediyordu. Hastalığı
nedeniyle yaşamını kaybeden Hanife Uzun'un cenazesi dün öğle namazına

Tonya İçe Müftülüğü her hafta Perşembe, Akşam-Yatsı
Namazı arası esnaf buluşması gerçekleştiriyor.

A

müteakiben Merkez
Çakmak Camiinde kılınan
cenaze namazının ardından
Nefsişarlı Mahallesi'nde
toprağa verildi. Beşikdüzü
Belediye Başkanı Ramis
Uzun ve Uzun ailesine
başsağlığı diliyoruz.

VAKFIKEBiR MYO'DA MEZUNiYET

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'nda 13.
dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Okuldan 2018-2019
Eğitim-Öğretim yılı sonunda 250 öğrenci mezun oldu.

T

rabzon Üniversitesi
Vakfıkebir Meslek
Yüksekokulu 13. Dönem
mezunlarını verdi. Vakfıkebir
MYO Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen törene
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut
Yakuta, Garnizon Komutanı
Orhan Kaya, Vakfıkebir
Garnizon Komutanı Orhan
Kaya Belediye Başkanı
Muhammet Balta, Beşikdüzü
Belediye Başkanvekili Cemal
Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü
Fahrettin Sadullahoğlu,
Vakfıkebir MYO Müdürü Soner
Demirtaş, Tonya MYO İlyas Ün,

idari ve akademik personel,
öğrenciler ve aileleri ile
vatandaşlar katıldılar.
Vakfıkebir Meslek Yüksekokul
Müdürü Soner Demirtaş
konuşmasına kendilerine her

türlü desteği veren Trabzon
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Emin Aşıkkutlu'ya teşekkür
ederek başladı. Demirtaş,
“Dürüst, çalışkan ve üretken
her insan tüm insanlık için başlı
başına bir değerdir. Bu nedenle
kendini bilen, kendine inanan
ve güvenen meslek sahibi
gençler olarak sizin için, yakınlarınız için, ülkemiz için yapılabilecek çok şeyler olduğunu
lütfen unutmayın. Kendinize,
arkadaşlarınıza, ailenize
inanın, güvenin; gelecekten
korkmayın ve zorluklarla
mücadele etme gücünü hiç

kaybetmeyin” dedi. Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta, “ Sevgili gençler; Şimdi
mezun oluyorsunuz, hayata
atılıyorsunuz. Hepiniz yepyeni
bir kimliğe bürüneceksiniz.

Ülkemiz sizden hizmet bekliyor.
Vakfıkebir Belediye Başkanı
olarak şunu ifade etmek
istiyorum ki; sizlere her zaman
kapımız açıktır. Bu ilçe sizin bir
yuvanız olarak kalacaktır. Sizler
ilçemizin birer fahri temsilcisi
olarak yurdumuzun çeşitli
köşelerine dağılacaksınız. Sizin
için duamız ve beklentimiz
başarılı olmanızdır. Yolunuz
açık olsun" dedi. Vakfıkebir
Kaymakamı Mesut Yakuta ise
konuşmasında mezun öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.
Okul birincisi Merve Bozkurt'un
konuşmasının ardından eğitim-

öğretim sürelerinin sonunda
okulda dereceye giren
öğrencilere plaketleri verildi.
Tören mezun olan öğrencilerin
büyük bir coşkuyla keplerini
fırlatmasıyla sona erdi.

kşam Namazını cemaatle
kılan esnaf, İlçe Müftülüğü
bünyesinde bulunan toplantı
salonunda bir araya geliyor.
Buluşmada ana gündem
maddesi olarak, bir Ayet ve
ticaret ahlakına yönelik bir
Hadis-i Şerif işleniyor. Âyet'i
Kerîme ve Hadis-i Şeriﬂe
alakalı ticaret ahlakına taalluk
eden meseleler soru cevap
esasına dayalı olarak ele
alınıyor. Yatsı namazına kadar
süren program küçük bir
ikramın ardından katılımcıların
Yatsı Namazını cemaatle
kılmalarının ardından son
buluyor. İlçede düzenlenen
esnaf buluşmasıyla ilgili İlçe
Müftüsü Haki Özgül şunları
ifade etti: İlçemizde böyle bir
program tertip etmeden önce
esnaﬂarımızla istişare ettik.
Her bir esnafımızı tek tek
dolaşarak, ayrım yapmadan
ötekileştirmeden davet etmeye
çalıştık. Bastırdığımız
davetiyelerle esnafımızı onura
ettik. Esnaf buluşmamız belirli
esaslara dayalı olması,
referansını Kur'an-ı Kerim ve
sahih kaynaklardan alabilmesi
ve bütünlük oluşturabilmesi

için, haftalık buluşmamızda ele
aldığımız konularda
Başkanlığımızın basılı
yayınlarından olan, Hadislerle
İslâm Ve Kütüb'i Sitte'de yer
alan hadislerden yararlanmaya
gayret ettik. Dördüncüsünü
düzenlediğimiz program
oldukça bereketli geçti. Kısa
zamanda sağ olsunlar
esnaﬂarımız oldukça rağbet
gösterdiler. Son yaptığımız
buluşmamıza İlçe
Kaymakamımız Sayın Osman
Sayılır Bey'de iştirak ederek
memnuniyetlerini ifade ettiler.
Toplantımız ticaret ahlakına
dayalı meselelerin ele
alınmasının, ticarete dâir ayet
ve hadislerin taranmasının,

TONYA MYO'DA MEZUNiYET COŞKUSU

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu 3. Dönem mezunları için bir
tören düzenledi. Tonya Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet gururu.

A

li Koç Kültürevi'nde
gerçekleştirilen mezuniyet
törenine Tonya Belediye
Başkanı Osman Beşel,Tonya
Meslek Yüksekokulu Müdürü
İlyas Ün, Aile Sosyal Politikalar
İl Müdürü Ahmet Kurt,
Yüksekokulun Eski Müdürü
Prof. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu,
eski Tonya Belediye Başkanı
Ali Koç daire amirleri, siyasi
parti temsilcileri ve öğrenciler
katıldılar. Törende açılış
konuşmasını yapan Tonya

mücadele neticesinde ortaya
çıkan bir başarıdır. Bu okulun
temelinde emek vardır, azim
vardır, alın teri vardır. Tonyalı
olup da bu okulun yapımında
emeği olmayan kimse yoktur.
Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.Yüksekokulumuz,
2014 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2015 yılında Sağlık
Bakım Hizmetleri “Yaşlı Bakım”
programı ile Eğitim-Öğretime
başlamıştır. İlk 2 dönem

Meslek Yüksekokulu Müdürü
İlyas Ün, “Yüksekokulumuzun
3. Dönem Mezuniyet Törenini
kutlamanın heyecanını ve
gururunu yaşıyoruz. Tonya
Meslek Yüksekokulu,

sadece yaşlı bakım programından öğrenci mezun verilmiştir.
2018 yılında Yüksekokulumuza 2 yeni program olan Tıbbi
Hizmetler ve Teknikler Bölümü
“İlk ve Acil Yardım” programı

HATiMLE TERAViH NAMAZINA

80 KiŞi iŞTiRAK ETTi
Vakfıkebir'de hatimle kılınmaya başlanan teravih namazına ilk
akşam, kadın cemaatle birlikte yaklaşık 80 kişi iştirak etti.

V

akfıkebir merkez
Yavuz Sultan Selim
Camii'nde yatsı
namazını müteakip kılınan
ilk teravih namazını İmam
Hatip Hafız İlyas Kahraman
kıldırdı. İlçe müftülüğünün,
merkezî bir camide hatimle
teravih namazı kıldırılması
projesi kapsamında,
merkez Yavuz Sultan Selim
Camii'nde kılınmaya
başlanan teravih namazına
ilk gece, kadın cemaatle
birlikte yaklaşık 80 kişi
katıldı. Kur'an-ı Kerim'in ilk
cüz'ünün okunduğu 20
rekatlık teravih namazının
her bir rekâtında Fâtihâ

sûresinden sonra Kur'an-ı
Kerim'den bir sâhife olmak
üzere 20 rek'atta 20 sâhife
tilâvet olunarak bir cüz
tamamlanmış oluyor. 30
cüz'den müteşekkil olan
Kur'an-ı Kerim'in teravih
namazları süresince her
gece bir cüz'ünün tilâvet
olunmasıyla Ramazan ayı
sonunda (son teravihle)
Kur'an-ın hatmi de tamamlanmış olacak. Vakfıkebir
merkez Yavuz Sultan Selim
Camii'ndeki hatimle teravih
namazlarını, ilçe müftülüğünde görevli hafız din
görevlilerinden, her akşam
farklı bir hafız kıldırılacak.

hadis nosyonunun
oluşturulmasının yanında, aynı
zamanda da esnafın
kaynaşmasına, Ahilik
teşkilatındaki esasların tekrar
gündeme alınmasına ışık tuttu.
Diğer taraftan da İlçede bir ilk
olması hasebiyle, esnafımızın
kafasına takılan sorularının
cevap bulmasına olanak
tanıdı. Bu vesileyle hem
kurumumuzun faaliyetlerini,
hem de Başkanlığımızın gerek
yurt içinde, gerekse yurt
dışındaki hizmetlerini tanıtmış
oluyoruz. Böylelikle asli
vazifemiz olan irşat ve dini
rehberliği yerine getirerek,
İlçemizin manevi kalkınmasına
katkı sağlamış oluyoruz. Dedi.

ve Terapi ve Rehabilitasyon
Bölümü “Fizyoterapi” programı
açılmıştır. Yine aynı dönem
Trabzon Üniversitesi kurulmuş
olup, yüksekokulumuz yeni
kurulan Trabzon Üniversitesine
dahil edilmiştir. Trabzon Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulumuz, 2018 yılı YKS
yerleştirme sonuçlarına göre 3
bölümde %100 doluluk oranını
yakalamıştır” dedi. Belediye
Başkanı Osman Beşel de
konuşmasında, “Tonya Meslek
Yüksekokulumuz ilçemiz için
bir yıldız olmuştur ve bu yıldız
inşallah hiç sönmeyecektir.
Bugün yüksekokulumuzdan
mezun olan öğrencilerimiz
ülkemizin her yerinde
Tonyamızı temsil edeceklerdir.
Bu okulun kurulmasında büyük
emeği olan Milletvekilimiz Salih
Cora'ya ve emeği geçenlere
ilçemiz adına bir kez daha
teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Mezun olan öğrenciler adına okul birincisi
Yasemin Aydın'ın konuşmasının ardından dereceye
giren öğrencilere plaket ve
ödülleri verildi.

"İYİLİK EKSENİNDE AİLE" KONULU PROGRAM DÜZENLEDİ

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Aile Haftası
münasebetiyle "İyilik Ekseninde Aile" konulu program düzenledi.

V

akfıkebir Gençlik Merkezi
Salonu'nda gerçekleştirilen
program saygı duruşu ve
İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla
başladı. İlçe Vaizi Osman
Öztürk'ün selamlama ve açış

konuşmasının
ardından,
kadınlar arasında Kur'an-ı
Kerim tilâvetiyle devam eden
programda Trabzon İl
Müftülüğü Vaizi Nuray Özben

'İyilik Ekseninde Aile' konulu
konuşmasını sundu. Kur'an
Kursu öğreticilerinin ilâhi ve şiir
sunumlarının ardından
program duâ ile son buldu.
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GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI FARK YARATTI
V

akfıkebir İlçesinde bu yıl
3.sü Vakfıkebir Kapalı Spor
Salonunda gerçekleştirilen
Geleneksel Çocuk Oyunları
Şenliği fark yarattı. Vakfıkebir

“Geleneksel çocuk oyunları
Vakfıkebir'de bir başka
oynanıyor. İlçemizde üç yıldır
oymadığımız “asıl çocuk
oyunlarımıza” okullarımızın ve

İlçemizde bulunan bütün
anasınıﬂarının bu etkinliğe
katılmış olması da bizleri
memnun etmiştir. Çocukların
kendilerine uygun ﬁziksel

başarmayı, paylaşmayı, liderlik
duygusunu kazanmanın ve
kaybetmenin ne olduğunu
anlaması bakımından oyunların
önemi çok fazladır. Burada

özgüvenlerini kazanma, oyunla
başlayan spor alışkanlığını
yaşam biçimi haline
dönüşmesini sağlamaktır.
Spor'un dostluk, barış ve

Kaymakamımız Sayın Mesut
Yakuta'ya, Belediye
Başkanımız Sayın Muhammet
Balta'ya, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Samim

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor
Müdürü Yunus Ali Civil çocuk
oyunları şenliğinin ardından
yaptığı açıklamada şunları
söyledi. Müdür Yunus Ali Civil;

öğrencilerimizin ilgisinin fazla
olması bizleri ziyadesiyle
memnun etmektedir. Bu yıl okul
öncesi anasınıﬂarımızın çocuk
oyunlarına katılımını sağladık.

aktivite yapmaları onların
gelişimine fayda sağlayacaktır.
Oyunlarla başlayan spor
aktiviteleri çocuğun gelişimine
fayda sağladığı gibi bir şeyleri

temel amaç çocuklarımızın
oyunlarla beraber liderlik,
kurallara uyma, paylaşmayı
bilme, zihinsel ve ﬁziksel
becerilerinin gelişmesi ve

kardeşlik olduğu bilincini
çocuklarımıza aşılamaktır.“ Üç
gün boyunca süren
oyunlarımızda bizlerden
desteklerini esirgemeyen İlçe

Aksoy'a, Kurum Müdürlerimize,
oyunlarda özveri ile çalışan
öğretmenlerimize ve sevgili
öğrencilerimize teşekkür
ediyoruz dedi.

LiSELi GENÇLERLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI

Vakfıkebir'de, ilçe müftülüğünün Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü
ile birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmasına lise öğrencisi 87 genç iştirak etti.

M

erkez Yavuz Sultan Selim
Camii'ndeki sabah namazı
bulaşmasına İlçe Müftüsü
Hüseyin Köksal, Gülbahar
Hatun Anadolu Lisesi Müdürü
Kadri Alay, Gençlik Merkezi
Müdürü Mustafa Turupçu, İlçe
Vaizleri Osman Öztürk ve
Ekrem Akbaş ile bazı din
görevlileri ve 87 lise öğrencisi

iştirak etti. İlçe Müftüsü
Hüseyin Köksal'ın namazdan
önce yaptığı sohbetinin ardından sabah namazının cemaatle
kılınması, tesbih, tekbir, tehlil,
salavâtı şerîfelerin okunması,
Kur'an-ı Kerim tilâveti ve duâ ile
sona eren camideki programın
ardından Üçler Lokantası'nda
hep birlikte sabah çorbası içildi.

Sabah namazı buluşmalarına,
ilçedeki camilerde program dâhilinde devam edildiğini belirten
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal,
sabah namazı buluşmalarının;
sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak,
feyiz ve bereketinden istifade
etmek, cami cemaatiyle tanışıp
kaynaşmak, sabah namazı

cemaatini artırmak, cemaat
ruhu oluşturmak, özellikle genç
nesli sabah namazına alıştırmak, dini bilgi paylaşımında bulunmak, toplumdaki birlik, beraberlik ve kaynaşma şuurunu
bilinçli bir şekilde geliştirmek ve
samimi dostlukları pekiştirmek
amacına yönelik olarak devam
ettirildiğini belirtti. Müftü Köksal,
“Diyanet İşleri Başkanlığımızın
başlattığı bir proje ile camilerimizde sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu
uygulama ile genç-yaşlı bütün
kardeşlerimizin camide buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Geçtiğimiz yıllardan itibaren
bütün camilerimiz bu uygulamayla buluştu. Amacımız sabah namazını cemaatle camide
kılarak sevabını kazanmak,

feyiz ve bereketinden istifade
etmek, kuşakları Allah'a ibadette caminin manevi atmosferinde bir araya getirmek, genç,
yaşlı bütün insanları buluşturarak toplumsal birlikteliği (vahdeti) camide gerçekleştirmek,
genç kuşaklar arasında
unutulmaya yüz tutmuş sabah
namazı uygulamasına dikkat
çekmektir.” sözlerine yer verdi.

İlçe Müftüsü Köksal, 87
öğrencisiyle sabah namazına
iştirak eden Gülbahar Hatun
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri
Alay'a ve öğrencilerine, Gençlik
Merkezi Müdürü Mustafa
Turupçu'ya, din görevlilerine ve
sabah çorbası ikramında
bulunan Üçler Lokantası sahibi
ve çalışanlarına teşekkürlerini
ifade ederek duâda bulundu.

AKKÖY MAHALLESİ'NDEKİ
ENGELLi VATANDAŞLAR ZiYARET EDiLDi

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Vaizi Osman Öztürk, Müftülük Engelli Koordinatörü Nurettin Karaca ve
Mahalle İmam-Hatibi Ali Kılıç birlikte Akköy Mahallesi'ndeki engelli vatandaşları ziyaret etti.

V

akfıkebir İlçe
Müftülüğü'nün, hasta ve
engelli vatandaşlara ve
yakınlarına moral ve manevi
destek ziyaretleri kapsamında,
ilçe müftülüğü adına Vaiz

Osman Öztürk, Müftülük Engelli
Koordinatörü Nurettin Karaca
ve Mahalle İmam-Hatibi Ali Kılıç
ile birlikte Akköy Mahallesi'ndeki engelli vatandaşları
evlerinde ziyaret ettiler. İlçe

merkezinde ve
mahallelerinde
yaşayan hasta ve
engelli vatandaşlarla yakınlarının ziyaret
edilmesi programı kapsamında,
ilçeye bağlı Akköy Mahallesi'nde ikamet eden, 45 yaşındaki
zihinsel engelli Saniye Öztürk,
54 yaşındaki Ayşe Kılıç ile 56

yaşındaki işitme engelli Güşüşan Kılıç ve 85 yaşındaki görme engelli Sabri Yıldız'ı oturdukları evlerinde din görevlileriyle birlikte ziyaret eden
Vaiz Osman Öztürk, engelli
vatandaşlar ve yakınlarıyla bir
süre sohbet etti, hâl ve hatırlarını sordu. Hasta ve engelli vatandaşlara bakan aile bireyle-

rine moral ve manevi destek
anlamında nasihatlerde de
bulunan Vaiz Öztürk, engelli kişilerin toplumun ve engeli olmayanların bir imtihanı olduğunu
vurgulayarak, onlara bakan ve
ilgilerini esirgemeyen herkesin
Allah nezdinde büyük sevâba
nâil olacaklarını söyledi. Hasta
ve engelli vatandaşlara

Allah'tan şifâlar dileyen Vaiz
Osman Öztürk, yakınlarına da
kolaylık, sabır ve sağlık-âﬁyet
temennisinde bulundu. Kendilerine gösterilen yakın ilgiden
oldukça memnun kalan hastaengelli vatandaşlar ve yakınları,
İlçe Vaizi Osman Öztürk ve
beraberindeki din görevlilerine
teşekkürlerini ifade ettiler.

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ
Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad.
No: 119
Vakfıkebir / TRABZON
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0462 202 66 66

DR. KAMİLOĞLU; “MEVSİM GEÇİŞİ VE

BAHAR HASTALIKLARINA DiKKAT!”
Vakfıkebir Büyükliman Aile
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi
Dr. Zafer Kamiloğlu,
İlkbaharda üst solunum yolu
enfeksiyonlarından astıma,
mide bağırsak sorunlarından
depresyona kadar birçok
hastalık yaygın görülüyor.
Metabolizmadaki değişiklikler de bahar yorgunluğuna
yol açabiliyor. Nasıl korunmalıyız konusunda açıkla> 5'de
mada bulundu.

FUTSAL TURNUVASINDA

ŞAMPiYON MUHTARLAR

Vakfıkebir Gençlik
Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürlüğü ve
tertip komitesi
tarafından organize
edilen 2. Geleneksel Kaymakamlık
Kurumlar Arası
Veteranlar Futsal
Turnuvasında
şampiyon
“MUHTARLAR”
> 3'de
oldu.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI MÜFTÜLÜK PERSONELİNDEN

FARK YARATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim
Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bu yıl 6.'sı
düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Vakfıkebir Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.
> 7'de

KAN BAĞIŞINA DESTEK

Vakfıkebir'de, kan bağışı kampanyasına İlçe Müftülüğünde çalışan din görevlileri de ilgi gösterdi.
> 4'de

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

BÜYÜKLİMAN

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
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

BOYA VE MANTOLAMA FABRiKA ANA BAYii
Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI
Depo : Büyükdere Mahallesi ÇARŞIBAŞI

0541 231 99 00
0531 586 06 49

G

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme nizdeyiz.

ŞOK KAMPANYA
1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)
1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI
1 ADET RULO

299

TL
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SEYAHAT ACENTELİĞİ
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

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

goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com www.goldturizmcarrental.com
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