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O
RTAHİSAR Belediyesi, Rama-
zan Bayramı öncesinde fakir aile
çocuklarını sevindirdi. Yaklaşan

Ramazan Bayramı öncesi maddi du-
rumu yeterli olmayan aileler Ortahisar
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğünün Kaymaklı Mahallesi'nde
açtığı Giysi Merkezi'ne gelerek bay-
ramlık giysi ihtiyaçlarını
buradan karşılıyor.
Her yıl olduğu
bu yıl da fakir
ailelerin
umudu hâ-
line gelen
Giysi Mer-
kezi'ne her
yaş grubun-
dan vatan-
daşlar
gelerek giysi ih-
tiyaçlarını karşılı-
yor. Bütün yıl
boyunca hizmet veren Giysi
Merkezi, Ramazan Bayramı öncesinde
fakir ailelerin umudu hâline geldi. Her
türlü giyim ürününün yer aldığı mer-
kezde aileler çocuklarıyla birlikte gele-

rek beğendikleri bir giysiyi ala-
rak mutlu bir şekilde evlerine
dönüyor. Ortahisar Belediyesi
Başkanı Av. Ahmet Metin
Genç, sosyal belediyecilik anla-
yışı gereği geçen yıl açtıkları
Giysi Mağazası'yla savaş ve
diğer sebepler dolayısıyla Afga-

nistan, Irak ve Suriye'den
Trabzon'a gelen mül-

teciler ile ihtiyaç
sahibi ailelere

periyodik ola-
rak giysi yardı-
mında
bulundukla-
rını söyledi.
Başkan Genç,

Giysi Merkezi'nde
mağazalardan alınan

yeni giysilerin yanında
hayırsever vatandaşlar tara-

fından mağazaya bağışlanan
giysilerin de görevli personel tarafın-

dan yıkanıp ütülendikten sonra ihtiyaç
sahibi ailelere verildiğini kaydederek,
"Dinimizin ve medeniyetimizin gereği
olarak, tarih boyunca din ve inanç ay-

rımı gözetmeden fakirin fukaranın yar-
dımına koşan bir milletiz. Biz de Orta-
hisar Belediyesi olarak yardıma muhtaç
ailelere ve insanlara imkânlarımız ölçü-
sünde her türlü yardımda bulunmayı
kendimize bir görev olarak addediyo-
ruz. Belediyemizin Sosyal Yardım İş-
leri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç
sahibi ailelere çeşitli yardımlar yaptık.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde
de ihtiyaç sahibi ailelerimizin herhangi

bir mağduriyet yaşamaması için yar-
dımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
dedi. Kaymaklı Gençlik Eğitim Merke-
zinde hizmet veren Giysi Mağazası'na
hayırsever vatandaşların bağışladığı bi-
rinci el, ikinci el giysiler yıkanıp ütülen-
dikten sonra raflara dizilerek ihtiyaç
sahibi ailelere veriliyor.  Ortahisar Be-
lediyesinden giysi fişi alarak mağazaya
giden vatandaşlar, ihtiyacı olan kıyafeti
buradan temin edebiliyor.

Kimsesize,
garibana
bakmaya talibiz

Ortahisar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde fakir aile çocuklarını giysi yardımı yaptı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Trabzon İl 
Müdürlüğü tarafından Tonya'da şehit aileleri, gaziler
ve korumaya muhtaç ailelere iftar yemeği verildi

A
İLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Trabzon İl Müdürlüğü tarafından, Ton-
ya'da şehit aileleri, gaziler ve korumaya

muhtaç ailelere iftar yemeği verildi. Merkez
Ulu Cami bahçesinde düzenlenen iftar yeme-
ğinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar
Trabzon İl Müdürü Ahmet Kurt, "Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bu 15.
şehit ailesi iftarımız. Bizleri onurlandırdınız.
Bilin ki kaymakamlıklarımızla, belediyeleri-
mizle, muhtarlarımızla sizlerin emrindeyiz.
Biz, kimsesizin kimi olmaya talibiz. Mahalle-
nizde, okulunuzda bir gariban, bakıma muh-
taç bir yaşlı, şiddet gören bir kadın,  ihmal,
istismar edilen bir çocuk varsa muhakkak
bize haber verin. İstismar edilene sahip çık-
maya talibiz, kimsesize, garibana da bakmaya

talibiz. Bu konuda özellikle muhtarlarımız,
yerel yönetimlerimiz, okullarımız bizim pay-
daşlarımızdır. Bunu onlardan özellikle istir-
ham ediyoruz." diye konuştu.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise
"Özellikle şehit ailelerimiz başta olmak üzere
gazilerimize, dul ve yetimlerimize gereken
önemi vermeye gayret ediyoruz. Bu organi-
zasyonlar kapsamında Trabzon İl Müdürlü-
ğümüzün bu organizasyonu tebrik ediyorum.
Katılan herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı
bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu. İlçe
Kaymakamı Halit Mengi de katılımcılara hi-
taben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Yavaş yavaş Mübarek ramazan ayının sonla-
rına gelmiş bulunuyoruz. Tüm halkımıza şim-
diden hayırlı bayramlar diliyorum. Bizler her
zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin ya-
nında ve emrindeyiz. Tekrar bu organizas-
yonu gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür ediyo-
rum." İftar yemeğine ayrıca daire amirleri,
mahalle muhtarları ve okul müdürleri de ka-
tıldı. Hasan BAHADIR

Bayram öncesi çocukları
sevindirdiler

T
RABZON
Valisi
Yücel

Yavuz, İçişleri
Bakanlığına
bağlı güvenlik
güçleriyle if-
tarda bir araya
geldi. Yavuz, bir
otelde organize

edilen programda
yaptığı konuş-
mada, "Milletimi-
zin birlik ve
beraberliği, ülke-
mizin bölünmez
bütünlüğü için fe-

dakârca görev yapan güvenlik
güçlerimize teşekkür ediyorum."
dedi. Programa, vali yardımcı-
ları, İl Jandarma Komutanı Albay
Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü
Ahmet Hakan Arıkan ve diğer il-
gililer katıldı.

A
KÇAABAT Şoförler Odası
Başkanı Ali Şentürk, Ra-
mazan Bayramı önce-

sinde sürücülere önemli
uyarılarda bulundu. Şentürk,
yoğun bayram trafiğinde sürü-
cülerin uykusuz direksiyon ba-
şına geçmemeleri, trafik
sıkışıklığının yaşandığı bölge-
lerde sabırlı olmaları, aşırı hız
ve hatalı sollama yapmamaları,
emniyet kemerini takarak yol-
culuk yapmaları ve bütün kural-
lara uymaları konusunda
uyarıda bulundu.

Bayram tatili nedeniyle yola
çıkmadan önce mutlaka arabala-
rın gerekli kontrollerinin yapıl-
ması ve bakımının ihmal

edilmemesi gerektiğini belirten
Şentürk, “Yola çıkmadan bir plan
belirleyiniz ve plana uygun ola-
rak mola veriniz. Mola
vermeden devam edi-
len uzun yolculuklar
her an bir tehlike
barındırmaktadır.
Mola sırasında
kan dolaşımınızı
hızlandıracak ve
kaslarınızın rahat-
lamasına yardımcı
olacak hareketler
yapmalısınız. Gere-
kirse mola sırasında kısa
şekerlemeler yapabilirsiniz.”
diye konuştu. Bayram trafiğinin
stresi ve yorgunluğu nedeniyle

dikkat bozukluğuna bağlı kazala-
rın kaçınılmaz olduğunu ifade
eden Şentürk, “Öncelikle kural-

lara mutlaka uymalı ve gide-
ceğiniz yere daha erken

gitmek adına kurallar
dışına çıkmayınız.
Unutmayın ki bir saat-
lik rötar canınızdan
daha önemli değil.
Yapılan araştırma-
larda kazaların bir-

çoğu dikkatsizlik
nedeniyle meydana gel-

diği belirtilmiştir. Uykusuz
ve yorgun olarak yola çıkma-

nın kazaların ana nedeni olduğu
belirtilmektedir.” ifadelerini kul-
landı. Berkant PARLAK
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Sürücülere bayram uyarısı

Vali Yavuz, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi

Akçaabat Şoförler Odası Başkanı Ali Şentürk’ten bayram uyarısı

T
RABZON İHH İnsani Yardım Derneği, ra-
mazan ayı boyunca devam ettiği yardımları
sürdürüyor. İHH

Trabzon tarafından
Bangladeş’te 3 bin
500 kişiye iftar
verdi. Trabzon
İHH Başkanı
Zühtü Kalma,
2017 Ramazan
Bangladeş proje-
lerini değerlen-
dirdi. Kalma,
Bangladeş’teki yetim-
haneleri ziyaret ettiklerini ve bu-
radaki çocuklara bayramlık elbise ve fitre
dağıtımında bulunduklarını söyledi. Kalma, “Bu-
radaki kardeşlerimizin sevinçlerini görmek tüm
yorgunluğumuza değdi. Emanetlerinizi ulaştır-
mak ve şahitlik yapmak için yola çıktığımız bu se-
ferde Bangladeş’te yaklaşık 2 bin 900 kumanya
dağıtımı gerçekleştirildi ve 3 bin 500 kişiye iftar
verdik. Trabzon İHH olarak bu bölgede yapılan
yardımların bin 450 kumanya dağıtımını ve bin
750 kişiye iftarı üstlenmiştik. Projemizin bize
düşen maliyeti 140 bin TL’dir. Hayırseverlerimiz-
den bu projeye destek vermelerini bekliyoruz.
Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde sizi bekli-
yorlar. Siz de onların yüzünü güldürmek, kalple-
rine bayram sevinci ekmek isterseniz
http://trabzonihh.org/ sitemiz üzerinden online
bağış yapabilirsiniz veya derneğimize gelerek ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgi alıp bağışta bulu-
nabilirsiniz. Bu süreçte destekleriyle yanımızda
yer alan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Şimdiden vatandaşlarımızın bayramını kutluyo-
ruz.” ifadelerine yer verdi. Gültekin SADIKOĞLU

Trabzon’dan Bangladeş’e
gönül köprüsü
Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan
ayı boyunca devam ettiği yardımları sürdürüyor 

T
RABZON Büyükşehir Belediyesi,
Trabzonluların bayramı en güzel şe-
kilde geçirmeleri için hazırlıklarını

tamamladı. Bayram dolayısıyla mezarlık-
ların bakım ve temizlikleri yapılırken, en-
gelli vatandaşların kabir ziyaretlerini
rahatça yapabilmeleri için söz konusu
mezarlıklarda engelli araçları hazır bu-
lundurulacak. Büyükşehir Belediyesi, Or-
tahisar ilçesindeki Sülüklü, Bahçecik ve
Bostancı Mezarlıklarında bu yıl farklı bir
uygulama başlatacak. Ramazan Bayra-
mı’nın birinci gününde bu mezarlıklarda
Kur’an-ı Kerim okutulacak. Mezarlıklar-
daki Kur’an-ı Kerim tilaveti bayramın bi-
rinci günü ile sınırlı olup, ikindi vaktine
kadar devam edecek. Kabristanlıkları zi-
yaret edenlere ayrıca cüz dağıtılacak ve
ikramlar yapılacak. 

HALK BAYRAMLAŞMASI, 
BAYRAMIN II. GÜNÜNDE

Büyükşehir Belediyesi Za-
bıta Dairesi, Trabzonlula-
rın bayram
alışverişlerini rahat-
lıkla yapabilmeleri
ve sağlıklı gıda
tüketmelerini
sağlamak için
kontrollerini
sıklaştırırken,
alışverişin
yoğun olduğu
yerlerde Zabıta
görevlilerinin sayı-
ları arttırıldı. Vatan-
daşlar bayram boyunca
321 16 28 ve 188 nolu tele-

fonları arayarak istek ve şikâyetlerini Be-
lediyeye bildirebilecek. Trabzon’da halk

bayramlaşması töreni, bayramın
ikinci günü olan 26 Hazi-

ran Pazartesi günü saat
11.00'de Trabzon

Büyükşehir Beledi-
yesinde yapılacak.
Vatandaşların
bayramlarını en
iyi şekilde idrak
etmeleri için
tüm tedbirleri

aldıklarını kayde-
den Trabzon Bü-

yükşehir Belediye
Başkanı Dr. Orhan

Fevzi Gümrükçüoğlu,
Ramazan Bayramı’nın pay-

laşmanın, dayanışmanın, sevginin ve kar-
deşliğin en güzel örneklerini ortaya koy-
duğunu kaydetti. Gümrükçüoğlu,
"Bayramlar, kardeşlik iklimini, dayanışma
ruhunu milletçe yaşama, duygu birliği-
mizi en üst düzeyde tazeleme günleridir.

İnanıyorum ki bu birlik, beraberlik ru-
hunu, daha da güçlendirerek geleceğe ta-
şıyacak, daha güzel ve aydınlık yarınlara
mutlaka ulaşacağız. İslam âleminin mü-
barek bayramlarını kutluyorum.” şek-
linde konuştu.

Trabzon bayrama hazır


