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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

TDP GENEL BAÞKANI SARIGÜL;
"GÜÇLÜ BÝR PARLAMENTO ÝSTÝYORUZ" 

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül beraberinde Trabzon
İl Başkanı Murat Tosun ile birlikte Vakfıkebir İlçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek
vatandaşlarla bir araya geldiler. Sarıgül, “Güçlü bir parlamento istiyoruz” dedi.

KOÇ,“KÝMSENÝN ÞÜPHESÝ
OLMASIN CUMHUR ÝTTÝFAKI
SEÇÝMDEN ZAFERLE ÇIKACAK”

Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Mustafa Koç Gazetemizi ziyaret ederek Haber Müdürümüz Sadık Aydın'a
bölge ve ülke gündemi ile ilgili siyasi gelişmeleri değerlendirerek MHP, Türk Devleti'nin garantisidir dedi.

SEKÝZ YILDA SEKÝZ
PROJE YAPAMADINIZ!

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

VAKFIKEBÝR'LÝ KADINLAR
ÞÝDDETE  DEDÝLERHAYIR
Vakfıkebir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yaşar Saral'ın gözetiminde “Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası
mücadele günü” dolayısıyla kadın sürücüler tarafından araç konvoyu yapılarak “KADINA EL KAL-KA-MAZ ” dediler.

CHP Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Özdemir Uludüz, Mart 2014 tarihinden günümüze kadar görevde olan Akp
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve ekibi vaat edilen 45 projenin bir çoğunu hayata geçiremedi dedi. 

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

B
aşkan Yardımcısı Uludüz, Sizlerden 
fazla bir şey bekleyen yok sadece 
verdiğiniz sözleri yerine getirseniz 

yeterlidir. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde 

bastırdığınız her iki kitapçıkta vaat ettiğiniz 
projelerle, Vakfıkebir halkının ilçe için güzel 
olur diyerek size oy vermesine vesile olan 
boş hayallerle ilçe halkını uyuttunuz. İlçe 

halkımızın ilçe için düşündüğü hayallerini 
hüsrana cevirdiniz. İlçemize hak ettiği 
değeri veremediniz.  Geçen yıllar geri 
gelmiyor ve kaybeden Vakfıkebir oluyor.
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KOÇ,“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAK”

Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Mustafa Koç, Gazetemizi ziyaret ederek Haber Müdürümüz Sadık Aydın'a
bölge ve ülke gündemi ile ilgili siyasi gelişmeleri değerlendirerek MHP, Türk Devleti'nin garantisidir dedi.

G
eçtiğimiz aylarda Vefat 
eden, MHP Şalpazarı 
ilçe başkanı Sezgin 

Özdin'in yerine Şalpazarı Ülkü 
Ocakları Başkanı Mustafa Koç 
Genel Başkan Devlet 
Bahçeli'nin talimatıyla ilçe 
başkanı olarak atanarak 
görevine başlamıştı. 
Gazetemizi ziyarette, yerel 
basının çok önemli olduğunu 
vurgulayan Koç, gazetemiz 
haber müdürü Sadık Aydın'dan 
gazete çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Başkan seçildikten 
sonra, vatandaş buluşmalarına 
ve kamu ziyaretlerine ağırlık 

verildiğinin altını çizen Koç, 
partide ise üye çalışmalarının 
yanı sıra siyasi çalışmalara 
ağırlık verdiklerini belirtti. 
Başkan Mustafa Koç, MHP 
olarak sahaları boş 
bırakmıyoruz ve her zaman 
vatandaşın yanında olduklarını 
ifade ederek, amaçlarının 
“İnsanı Yaşat ki Devlet 
Yaşasın” anlayışıyla “Halka 
Hizmet Hakka Hizmet” 
düsturuyla, siyasi ahlak, 
şeffaık, insana yakışan 
samimi duruş doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirtti. Basın olarak sizlerin 

beklentilerine ve sorunlarına 
duyarsız kalmamız mümkün 
değil diyen Koç,  sorunlarınızın 
çözümü konusunda kapımızın 
her zaman açık, basın bizler 
için olmazsa olmaz olan duyan 
kulağımız, gören gözümüz, 
tutan elimiz gibi önemli bir 
unsurumuz olunduğunun 
bilinmesini isteriz dedi.
KOÇ, “ŞALPAZARIN'DA ÇOK 
HAREKETLİ BİR MİLLİYETÇİ 
HAREKET PARTİSİ VAR”
Vatandaşların hangi görüşe 
sahip olursa olsun, Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak 
kapılarının onlara her zaman 

açık olduğunu 
belirten Başkan 
Koç,“Milliyetçi 
Hareket Partisi 
adında olduğu 
gibi bugüne kadar 
Şalpazarı'nda ve 
Trabzon'da çok 
daha fazla 
hareketli 
durumda. Hiçbir 
şekilde önyargıya 
kapılmadan, hiçbir 
sınıfı ayırmadan, 
işçinin, memurun, 
bütün 
vatandaşların 
sorunlarıyla bir il 
ilgileniyoruz. Bu 
konuda gerekli 
çalışmaları 
yapıyoruz. 
Vatandaşlarımız 

hangi görüşe sahip olursa 
olsun, Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin kapıları onlara her 
zaman açıktır. Mevzu ne olursa 
olsun, her vatandaşı 
dinleyerek, sorunu varsa çare 
bulunma gayreti içerisindeyiz. 
Çok farklı, şimdiye kadar 
görülmemiş siyasi üslupla 
sahada çalışıyoruz. Hiçbir 
zaman için ideolojik körlüğe 
kapılmayacağız, ideolojik 
davranmayacağız. Mesele 
Türk Milletinin meselesidir. 
Şalpazarı'nda tüm 
vatandaşların sorunlarıyla 

elimizden geldiği kadar 
ilgilenmeye ve çözmeye 
çalışıyoruz. Şalpazarı'nda çok 
hareketli bir Milliyetçi Hareket 
Partisi var. MHP'nin 
Şalpazarı'nda seçimlere hazır 
olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti:  "Sandık görevlilerimiz 
tamdır. Üyelerimiz de seçim 
atmosferine girmiştir. Bu 
kapsamda yönetim kurulu 
olarak üyelerimizle daha sık bir 
araya geliyoruz. 
KOÇ,“KİMSENİN ŞÜPHESİ 
OLMASIN CUMHUR İTTİFAKI 
SEÇİMDEN ZAFERLE 
ÇIKACAK”
2023 seçimlerine çok fazla bir 
sürenin kalmadığını anımsatan 
Koç, "2023 seçimlerine fazla 
bir süre kalmadı. Bu secimler 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin, istikbali ve istiklali 
ile çok yakın alakalıdır. 
Başlangıçtan itibaren tesis 
ettiğimiz Cumhur İttifakı'nın 
ayakta durabilmesi, 
hayatiyetini devam ettirmesi 
gerekmektedir. Bunu 
başardığımız takdirde ülkenin 
geleceği ile ilgili olarak hiçbir 
vatandaşımızın endişesi 
olmayacak. Cumhur ittifakı 
devam edecektir. Kimsenin 
endişesi olmasın. Seçimlerde 
bir endişemiz yok. Seçim 
stratejimiz çok net; birincisi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ı açık ara seçtirmek. 

İkincisi de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde (TBMM) Cumhur 
İttifakı partilerinin nitelikli 
çoğunluğu kazanması. Amaç 
bu. Netice Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin ve Türk milletinin 
lehine olacaktır dedi.” Cumhur 
İttifak'ının seçimi kazanmasının 
çok önemli olduğunu dile 
getiren Koç, “2023, 
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. 
2023'te Cumhur İttifakı'nın 
kazanmasıyla birlikte Türkiye 
kazanacak. Türkiye, 2053 ve 
2073 sürecinde de süper güç 
hedene ilerleyecek. MHP, 
Türk Devleti'nin garantisidir. 
Türk Devleti'nin emniyet sibobu 
olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Bu ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
gazetemiz Haber Müdürü 
Sadık Aydın'da, “Her kesime 
eşit mesafede, tarafsızlık ilkesi 
çerçevesinde, Büyükliman 
Bölgesindeki ilçelerin çıkar ve 
menfaatleri doğrultusunda22 
yıldır ilçemize ve bölgemize 
basın alanında hizmet 
ediyoruz. Gazetemizin 
okunabilirliğini artırmak ve 
daha çok vatandaşa 
ulaştırabilmek için 
uğraşıyoruz.” diye konuştu. 
Karşılıklı görüş alış verişinin 
yapıldığı ziyaret, bölge ve ülke 
gündemi ile ilgili siyasi 
gelişmelerin 
değerlendirilmesiyle sona erdi.

VAKFIKEBİR'Lİ KADINLAR ŞİDDETE HAYIR DEDİLER
Vakfıkebir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yaşar Saral'ın gözetiminde “Kadına yönelik şiddete karşı uluslararasımücadele günü” dolayısıyla kadın sürücüler tarafından araç konvoyu yapılarak “KADINA EL KALKAMAZ ” dediler.

V
akfıkebir Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından “25 Kasım 

Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü” 
dolayısyla basın açıklaması 
yaptılar. Basın açıklamasını 
kadınlar adına İşkur Vakfıkebir 
İlçe Müdürü Halime Bayraktar 
okudu. Müdür Bayraktar basın 
açıklamasında;  Kadına 
yönelik şiddete
“KADINA EL KALKAMAZ” 
diyerek karşı durmak için 
direksiyonda ve yollardayız. 
Bugün burada etkinliğe katılım 

sağlayan tüm herkese 
yürekten teşekkür ederiz.
KADINA VE AİLE 
BİREYLERİNE YÖNELİK 
ŞİDDET NEDİR?
Çocuk, Eş, Eski Eş, Yakın 
Akrabalar gibi aile bireyleri 
arasında gerçekleşen; bireyin, 
ziksel, cinsel, ekonomik veya 
psikolojik zarar görmesiyle 
veya acı çekmesiyle 
sonuçlanan veya 
sonuçlanması muhtemel 
hareketleri, buna yönelik tehdit 
ve baskıyı ya da özgürlüğün 
keyfî engellenmesini de içeren, 

toplumsal veya özel alanda 
meydana gelen, ziksel, cinsel, 
psikolojik, sözlü veya 
ekonomik her türlü tutum ve 
davranıştır. 25 Kasım 1960; 
Dominik Cumhuriyeti'nde üç 
kız kardeşin öldürülmelerinin 
tarihidir. Bu olay dönüm 
noktası olmuş ve tüm dünyada 
kadına yönelik şiddete karşı 
kampanyalar düzenlenmiştir. 
Öldürüldükleri gün olan 25 
Kasım Birleşmiş Milletlerin 
1999 yılında aldığı kararla 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma Günü” 

olarak anılmaktadır. Basın 
açıklamamıza yaşama hakkı 
elinden alınmış tüm kadınları 
rahmetle, saygıyla anarak 
başlamak istiyoruz. Maalesef 
şiddet toplumun her kesiminde 
var, sadece kadına karşı değil, 
çocuklardan her türlü canlıya 
kadar şiddet var ve gün 
geçtikçe de çoğalmakta. Bu 
gidişe dur demenin farklı 
yollarından birini bizler de bu 
şekilde yerine getirmek için 
buradayız.
“KADININ SAYGINLIĞINI VE 
İTİBARINI KORUMAK 

HERKES İÇİN BİR İNSANLIK 
VAZİFESİDİR”
Şiddet, kişinin 
büyürken/büyütülürken 
karşılaştığı gördüğü ya da 
tecrübe ettiği bir durum. 
Dolayısıyla çocukların yetiştiği 
evleri, aile ortamlarını 
iyileştirmemiz gerekiyor ki 
toplumsal bir iyilik hali 
oluşturabilelim. Çünkü şiddeti 
gören de başkasına şiddet 
uyguluyor, bu kesin… Vicdanlı, 
ahlaklı, duyarlı bireyler 
yetiştirerek, birbirimize iyi 
davranarak bu yolda 
ilerleyebiliriz. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin birlikte 
mücadele ile sağlanabileceğini 
belirtmek isteriz. Kadın erkek 
birlikte dayanışmayla hareket 
etmeliyiz. Kadının toplum 
içinde saygınlığı, itibarı ve 
etkinliği, gelişmişliğin ve 
medeniyetin bir göstergesidir. 
Dolayısıyla kadının 
saygınlığını ve itibarını 
korumak herkes için bir 
insanlık vazifesidir.    Kadına 
şiddet yıkıcı etkileriyle, sadece 

bireye değil, topluma da 
şiddettir. Kadına yönelik 
şiddetin amansız, fakatsız 
kabul edilebilir bir yanı yoktur 
ve insanlık ayıbıdır. Kadına 
yönelik şiddete
“KADINA EL KALKAMAZ” 
mottosuyla toplumun tüm 
kesimlerini şiddetle 
mücadeleye davet ediyoruz. 
4320 Sayılı Ailenin Korunması 
Kanuna dair Kanunun ve 6284 
Sayılı “Ailenin korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine” dair kanun 
kapsamında herkesi daha 
duyarlı olmaya davet ediyoruz. 
Bu duygu ve temennilerle, 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü'nün mutlu bireyler, mutlu 
aileler ve refah bir toplum için 
mihenk taşı olmasını diliyor, 
sevgi ve saygılarımızı 
sunuyoruz dedi.” Basın 
açıklamasının ardından bayan 
sürücülerden oluşan araç 
konvoyu şehir turu atarak 
farkındalık oluşturup seslerini 
duyurdular.



Türkiye Değişim Partisi 
(TDP) Genel Başkanı 
Mustafa Sarıgül 

beraberinde Trabzon İl Başkanı 
Murat Tosun ile birlikte 
Vakfıkebir İlçesinde bir dizi 
ziyaretler gerçekleştirerek 
vatandaşlarla bir araya geldiler. 
Türkiye Değişim Partisi (TDP) 
Genel Başkanı Mustafa 
Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde 
bulunmak üzere geldiği 
Vakfıkebir ilçesinde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Sarıgül, ilçede bir dizi ziyaretler 
gerçekleştirdikten sonra 
vatandaşlarla bir araya gelerek 
sohbet etme imkanı buldu. TDP 
Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 
ziyaretlerin ardından 
gazetemize yaptığı açıklamada 

şu ifadelere yer verdi.
“TÜRKİYE DEĞİŞİM 
PARTİMİZ GÖKYÜZÜNDE 
PARLAYAN BİR YILDIZ, 
DİPTEN GELEN BİR DALGA”
Partilerinde Türkiye'yi 
şahlandırma mücadelesi 
olduğunu kaydeden Sarıgül, 
"Bizim davamız başkaları gibi 
dolar yarın sabah 40 lira olsun 
da biz yarın iktidar olalım 
davası değil. Memleket iyi 
olsun, biz iktidar olmayalım. Hiç 
önemli değil. Biz ülkemizin 
sıkıntılarını, sorunlarını, 
problemlerini en iyi bilen ve 
çözüm önerilerini en iyi sunan 
inşallah parti olacağız. Türkiye 
Değişim Partimiz gökyüzünde 
parlayan bir yıldız, dipten gelen 
bir dalga. Allah'ım izin verirse 

de İnşallah milletimizin ortak 
noktası olacak. Çünkü biz el 
ele, kol kola ve bütün 
milletimize omuz omuza olmak 
istiyoruz" şeklinde konuştu.
"GÜÇLÜ BİR PARLAMENTO 

İSTİYORUZ" 
Mustafa Sarıgül, “Türkiye'miz 
büyük bir ülkedir. Ülkemiz iki 
ittifaka mahkum olmayacak 
kadar da büyük bir ülkedir. Biz 
19 aydır ittifakımızı kurduk. 
Kurduğumuz ittifaktan biz son 
derece memnunuz. Biz 
ittifakımızı emeklilerle, 
engellilerle, EYT'lilerle, görev 
verilmeyen öğretmenlerle, 3600 
ek göstergeyi bekleyen emniyet 
mensuplarıyla, sağlık 
çalışanlarıyla, meslektaşlarım 
olan öğretmen arkadaşlarla 
kurduk. Sabah dükkanı açıp 
15.00'a kadar siftah 
yapamadığı için ağlayan ve 
sızlayan, morali bozuk olan 

akşam eve gittiği zaman çekini 
ve senedini ödemede sorun 
yaşayan, hanımının suratına 
bakarken üzülen, çocuklarının 
suratına bakarken 
gülümseyemeyen 
esnaarımızla beraber kurduk. 
En büyük ittifak Türkiye 
Değişim Partisi'nin olduğu 
ittifaktır. Çünkü bizim 
kurduğumuz masalarda kim 
nereye seçilecek, ne zaman 
seçilecek, hangi saatte 
seçilecek, kimin adayı kim 
olacak biz bunların ittifakını 
değil. Türkiye'deki yokluğun, 
yoksulluğun, alın terinin, 
emeğini ittifakını yapıyoruz. 
Çünkü Türkiye Değişim Partisi 

üretimi destekleyen alın teri ve 
emeğin hakkını veren, evrensel 
hukuk kurallarına uyan, lafta 
değil icraatta Mustafa Kemal 
Atatürk ve Cumhuriyeti 
savunan, Cumhuriyetin 
değerlerine önem veren, 
inançlara saygılı laikliği baş tacı 
yapan, hudut ve bayrak birliği 
diyen rabbim izin verirse 
Türkiye'nin en yetenekli, en 
becerikli, en ehil kadrolarıyla 
yola çıkan bir partidir. Türkiye 
Değişim partimizin ana görüşü 
şudur: Biz tarafsız bir 
cumhurbaşkanı istiyoruz. Güçlü 
bir parlamento istiyoruz ve 
bağımsız yargı istiyoruz” diye 
konuştu.

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Özdemir Uludüz, Mart 

2014 tarihinden günümüze 
kadar görevde olan Akp 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta ve ekibi vaat 
edilen 45 projenin birçoğunu 
hayata geçiremedi dedi. 
Başkan Yardımcısı Uludüz, 
Sizlerden fazla bir şey bekleyen 
yok sadece verdiğiniz sözleri 
yerine getirseniz yeterlidir. 2014 
ve 2019 yerel seçimlerinde 
bastırdığınız her iki kitapçıkta 
vaat ettiğiniz projelerle, 
Vakfıkebir halkının ilçe için 
güzel olur diyerek size oy 
vermesine vesile olan boş 
hayallerle ilçe halkını uyuttunuz. 
İlçe halkımızın ilçe için 
düşündüğü hayallerini hüsrana 
cevirdiniz. İlçemize hak ettiği 
değeri veremediniz.  Geçen 

yıllar geri gelmiyor ve kaybeden 
Vakfıkebir oluyor.
Üçlü olsun güçlü olsun 
parolasıyla çıkılan yolda 
kaybeden Vakfıkebir oldu. 
Vakfıkebir, Trabzon, Ankara 
merkezi yönetim hepsi sizde 
olmasına rağmen neden 
başaramadınız?
Komşu ilçelerin abisi 
konumundaki Vakfıkebir hak 
ettiği yere neden gelemiyor?
Sizlerden fazla bir şey bekleyen 
yok sadece verdiğiniz sözleri 
yerine getirseniz yeterlidir.
Verilen sözlerin bazıları şöyle;
*Kapalı pazaryeri
*Büyükliman seyir teras

*Belediye kültür merkezi
*Belediye hizmet binası
*Vakfıkebir sahil dolgu alanı 
peyzaj düzenlemesi
*Park alanı
*Yöresel ürünler satış noktaları
*Otogar projesi
*Muhtarlık binası
*Çocuk kreşi ve gündüz 
bakımevi
*Şehir hamamı
*Şehire giriş kapıları
*Turizm çalışmaları
*Akıllı otobüs durakları
*Yaya üst geçitleri ve alt geçitleri
*Doğa kampları ve mesire 
alanları
*Veterinerlik ve hayvan 

barınakları
*Tarımsal kalkınma projeleri
*Organik ürün pazarı
*Kentsel dönüşüm
*Balıkçı barınakları ve 
balıkhane
Geçen yıllar geri gelmiyor ve 
kaybeden Vakfıkebir oluyor. 
Gurbetteki vatandaşlarımız ve 
ilçemize misar gelenler, bu 
ilçede değişen hiçbir şey yok 
diyorsa sorumlusu ilçemizi 
yönetenlerdir. Toplumun büyük 
kısmı rahmetli Sabri 
Bahadır'dan sonra ilçemize bir 
şey yapılmadı diyorsa 
sorumlusu ilçemizi yönetenlerdir 
dedi.
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SEKİZ YILDA SEKİZ PROJE YAPAMADINIZ!
CHP Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Özdemir Uludüz, Mart 2014 tarihinden günümüze kadar görevde olan Akp
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve ekibi vaat edilen 45 projenin birçoğunu hayata geçiremedi dedi. 

TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: "GÜÇLÜ BİR PARLAMENTO İSTİYORUZ" 
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül beraberinde Trabzon İl Başkanı Murat Tosun ile birlikte Vakfıkebir
İlçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldiler. Sarıgül, “Güçlü bir parlamento istiyoruz” dedi.

GENÇLERİMİZİ TÜRK MİLLİ EĞİTİM ESASLARI DOĞRULTUSUNDA YETİŞTİRİYORUZ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nde Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesinin organizasyonunda düzenlenen muhteşem etkinlikle kutlandı. 

V
akfıkebir'de düzenlenen 
24 Kasım Öğretmenler 
Günü kutlamaları, sabah 

Hükümet Konağı önünde İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
tarafından Atatürk anıtına 
çelenk konulmasıyla başladı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile 
birlikte Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve daire 
amirleri, siyasi parti ve STK 
temsilcileri, okul müdürleri ve 
öğretmenlerin katıldığı sabahki 
etkinlik Anıta çelenk konulması, 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile sona erdi. 
Program Vakfıkebir Fen Lisesi 

öğrenci yurdunun konferans 
salonunda devam etti. 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Ergin 
Şerefin ve yine aynı okulun 
Tarih Öğretmeni Yonca Köroğlu 
programın sunuculuğunu 
yaptılar. 24 Kasım Öğretmenler 
gününde günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
yaptı.
“GENÇLERİMİZİ TÜRK MİLLİ 
EĞİTİM ESASLARI 
DOĞRULTUSUNDA 
YETİŞTİRİYORUZ”

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın 
konuşmasında, “Öğretmenler, 
bir milletin müreffeh bir toplum 
olması yolunda en çok emek 
sarf eden ve bireyin öğrenme 
yolculuğunda ona rehberlik 
ederek medeniyetlerin 
inşasında asli görevler üstlenen 
yol göstericilerdir. Kültürümüzde 
öğretmenliğin kutsal bir meslek 
sayılma idraki, kadim 
geleneğimizden kaynaklanıp bu 
aziz milletin ilme, irfana, fenne 
ve öğretmene duyduğu 
saygının en büyük nişanıdır. Bu 
günle ilgili çok güzel, süslü 

sözler söyleyebiliriz. Bizim için 
söylenebilecek söz: Teşekkürler 
şehit öğretmenim Abdülkerim 
Usta, Mahmut 
Karabekiroğulları, Recep Çakır, 
Asım Özden, Aydın Acun, Fatih 
Tekin, Erhan Çakmak,   Dilay 
Kerman, Yusuf Elitaş, Şenay 
Aybüke Yalçın, Ayşenur Alkan, 
Teşekkürler Başöğretmen Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK. 
Mekânınız cennet, kabriniz nur 
olsun. İyi ki varsınız, iyi ki var 
oldunuz. Varlığınızla bugün 
meşalenizi taşıyan Mehmet, 
Ayşe, Zafer, Asuman, Adem, 
Zeynep, Çetin, Derya, Erşan, 

Erhan, Osman, Fatih Tuğba ve 
daha nicelerine rehber oldunuz 
emanetiniz emanetimizdir. 
Emanet, aziz Türk milletini Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
koyduğu muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarma ülküsüdür.  
Emanetinizi korurken ve 
yüceltirken asla pes 
etmeyeceğiz, şüpheye 
düşmeyeceğiz, inancımızdan, 
ülkümüzden ölümüne 
vazgeçmeyeceğiz. Türk 
istiklalini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmek hedefinden 
şaşmayacağız. Eğitim neferleri 
olarak geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizi bu hedef 
doğrultusunda Türk Milli Eğitim 
Esasları doğrultusunda 
yetiştirdik yetiştireceğiz. 
Anadolu coğrafyasında 
varoluşumuzun kadim 
medeniyetler kurmamızın 
arkasındaki sır bu milletin 
asırlardır içinde var olan eğitim 
ordusudur. Ülkemizin her bir 

köşesinde görevini fedakârca 
ifa eden öğretmenlerimize 
teşekkür ediyor, eğitim 
camiamızın 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nü 
kutluyorum. Bu vesileyle emekli 
öğretmenlerimize uzun, sağlıklı 
ömür diliyor, ebediyete 
uğurladığımız öğretmenlerimiz 
ve şehit öğretmenlerimizi de 
rahmetle yâd ediyor saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum."
Programda yeni göreve 
başlayan öğretmen Hediye 
Karagöz ve emekli olan 
öğretmen Haydar Çoban birer 
konuşma yaptılar. Öğretmenler 
günü dolayısıyla yapılan 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrenciler ödüllerini aldı. 
Emekliye ayrılan öğretmenlere 
belgeleri ve plaketleri verildi. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü erkek ve kız folklor 
ekipleri gösterilerinin yanı sıra 
halk müziği korosu beğeni ile 
izlendi. Program toplu fotoğraf 
çekiminin ardından son buldu.

02.12.2022
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Osman KOYUNCU

KADER ÜZERİNE İLMİ BİR YORUM
ünümüzde bilen bilmeyen herkes 

Gkader hakkında ahkâm kesiyor, 

insanlar yaptıkları hatalara kader 

deyip sorumluluktan kaçıyorlar. Pahalılık 

kader, deprem kader bir felaket oluyor ne 

yapalım kaderdir deniyor. Amasra'da 

madende 41 kışı öldü, gerekli uyarıların 

yapılmasına rağmen önlemler alınmadı, 

Cumhurbaşkanı böyle şeyler olur kaderdir 

dedi. İslam, kader anlayışını Kuran'daki 

ayetler üzerine kurar, bilhassa şu ayet çok 

önemlidir. Nisa 79 “sana gelen bütün 

iyilikler Allah'tandır. Başına gelen bütün 

kötülükler ise nefistendir.” Ayette geçen 

ma Arap gramerinde ismi mevsul denir ve 

bütün iyilikler veya kötülükleri kapsar.  İş 

kazalarında AB birincisiyiz, depremde, 

sağlam zemine ve kurallara uygun bina 

yapmıyorlar, dere yataklarına evler 

kuruyorlar, yetkililer görevini ihmal ediyor 

olaylara göz yumuyor sonra kaderde var 

diyor Allah'a iftira atıyorlar. Nisa 78 “başına 

gelen iyilikler ve kötülüklerin hepsi 

Allah'tandır “ayeti kerimesine sığınıyorlar, 

ayetlerin manasını anlamıyorlar. Bu ayetler 

zahiren birbirine zıt gibi görünüyor, fakat 

bir zıtlık yoktur. Nisa 79un izahını 

yapmaya çalışacağım dikkatli okunursa 

rahat anlaşılabilir. Yaratmada, iyilik olsun 

kötülük olsun üç neden vardır. 1) Muktazi, 

2)Kesbeden, 3) yaratan şimdi bunları 

anlaşılabilir bir dille açıklayalım. Birincisi 

gerekli gören, ikincisi cüzi irade ile tercih 

eden, üçüncüsü bunları yaratan.  

Kötülükleri gerekli gören insanın nefsidir, 

çünkü arınmış nefisler hariç insan nefisi 

kötülükleri emreder ve ister.  Tercih eden 

insanın cüzi iradesidir, yaratan ise Allah tır. 

Kötülüklerde üç hissenin ikisi yani gerekli 

gören insanın nefsi, tercih eden insanın 

cüzi iradesi olduğundan kötülükler 

insanlara aittir, bir hisse yani yaratmak ise 

Allahtan'dır. Bunun için kötülükler 

insanlarındır denir. İyiliklere gelince, 

iyilikleri gerekli gören Allah, (arınmış 

nefisler hariç insanın nefsi iyilikleri gerekli 

görmez) yaratanda Allah, yalnız cüzi 

iradesi ile tercih eden insandır. İyiliklerde 

üç hissenin ikisi Allah'a ait biri insana ait 

olduğu için bütün iyilikler Allah'tandır 

diyoruz. Bütün iyiliklerin Allah'tan olmasına 

rağmen, fazlından insanların cüzi iradeleri 

ile yaptıkları iyi tercihlere bire on, biri yüz, 

biri bin vs serp veriyor ama kötülüklerin 

tamamı insana ait olduğundan bir kötülüğe 

binlerce ceza verilmesi lazım iken, Allah 

fazlından bir kötülüğe bir ceza veriliyor, 

insana merhamet ediyor. Nisa 78e gelince 

iyilik olsun kötülük olsun yaratma 

noktasında Allahın ortağı yoktur, bütününü 

Allah yaratıyor demektir. Yoksa insanların 

hatalarından dolayı meydana gelen 

olaylarda kadere yapışmak ne yapayın 

Allah böyle istedi demek küfürdür bu 

şekilde bir kader inancı İslam'da yoktur. 

Bazen iyi insanlar yanılıp kötülük yapmak 

istedikleri zaman lütfü gereği o iyi insanın 

yanılarak yapmak istediği kötülüğü Allah 

yaratmayabilir, yaratmak zorunda değildir, 

o insanı başka iyiliklerini dikkate alarak 

lütfü ile korur ona merhamet eder. Bizlerde 

iyi insan olur mahlûkata karşı merhametli 

olursak bizlere de merhamet olunur, Allah 

lütfü ile bizleri de korur. 

Vakfıkebir İlçesi Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatı, Ankara da yapılan büyük kongre sonrası basın
mensuplarıyla bir araya geldiler. Başkan Çiçek, kongremize icabet eden halkımıza teşekkür ediyoruz dedi.

Y
eniden Refah Partisi 
Vakfıkebir ilçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, 

beraberinde yönetim kurulu 
üyeleri, Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin, il yönetim kurulu 
üyeleri Hasan Birinci ve Kamil 
Çolak ile basın mensuplarıyla 
kahvaltıda bir araya geldiler. 
Vakfıkebir Çınar Altı Restaurant 
da kahvaltıda basın 
mensuplarıyla bir süre sohbet 
eden Başkan Çiçek 
açıklamalarda bulundu. Çiçek 
2,5 yıllık görev süremizin 
sonunda genel merkezimiz ve il 
başkanımızın tensipleri ile 
tekrar ilçe başkanlığı görevine 
alarak ikinci olağan kongremizi 
teşkilatımızla beraber 
gerçekleştirdiklerini söyledi.
“SİYASET ÖTESİ, GÖNÜL 
KÖPRÜLERİ KURUYORUZ”
Çiçek açıklamalarında şu 
ifadelere yer verdi; Sahada 
çalışacak genç bir yönetim 
oluşturmaya gayret ettik 
yeniden refah partisi olarak 
donanımlı kadrolarımız ile 
Türkiye'yi yönetmeye hazırız, 
genel merkez kongremiz ile 
birlikte genel başkanımız Dr. 
Fatih Erbakan'nın yaptığı 
konuşmada seçim standını 
vermiş oldu. Biz de ilçedeki 
çalışmalarımıza yarın seçim 
olacakmış gibi başladık.
“BİZİM İÇİN İLK ÖNCELİK 
ÜLKE İNSANIMIZIN 
REFAH'IDIR”
Yeniden Refah Partimiz milli 
görüş tabanı tarafından 
küllerinden doğuyor. Yeniden 
Refah Partisi olarak bir 
siyasetten daha ötesi, Gönül 
köprüleri kuruyoruz. İnsanlar 
partimize oy verebilecek bir 
siyasi partiden ziyade merhum 
Necmettin Erbakan hocamızın 
emaneti olan dava olarak görüp 
yaklaşıyorlar. Bizler ülkede 
temiz siyaset yapmak istiyoruz 
gerek yerel gerek genel siyasi 
platformlarda ülkemiz ya da 
bölgemiz adına yapılan güzel 
işleri ayakta alkışlıyoruz. Çünkü 
biz ülke sevdası ile yola çıkan 
insanlarız. Ülkemizin ve 
milletimizin refahı huzuru 
kalkınması için yeri gelir TOGG 
fabrikasında bir cıvatada biz 
sıkmaya gayret ederken yeri 
geldiğinde bu araçların ülke 

insanına daha fazla ulaşması 
adına en ağır eleştirileri 
çözümleriyle beraber ortaya 
koyarız. Bizim için ilk öncelik 
ülke insanımızın REFAH'ıdır.
“TRABZON GENELİ 30 
OTOBÜS VAKFIKEBİR 
OLARAK 2 OTOBÜS 
KONGREYE KATILIM 
SAĞLADIK”
Yeniden Refah Partimiz genel 
merkez kongresi ile ülke 
gündeminde yerini aldı. Ülke 
genelinde her ilden on binlerce 
araç Ankara'ya akın etti. Salona 
sığmadık genel başkanımız Dr.  
Fatih Erbakan hem salonda 
hem salon dışında 
konuşmalarını yapmak zorunda 
kaldı. Burada gözden 
kaçmaması gereken önemli bir 
detay var. Tüm Türkiye'deki her 
ilçe gibi biz de il başkanlığımız 
ile beraber Trabzon geneli 30 
otobüs Vakfıkebir olarak 2 
otobüs kongreye katılım 
sağladık. Teşkilatlarımızın 
özverili çalışmaları maddi ve 
manevi desteği ile Ankara'da 
izdihamı yaşadık. Rahmetli 
Erbakan hocamızdan sonra ilk 
kez böyle bir manevi heyecana 
şahit olduk.
“SOKAKTA VATANDAŞLAR 
HALA REFAHYOL 
HÜKÜMETİNİ KONUŞUYOR”
İlçe teşkilatı olarak hemen her 
fırsatta sokağa iniyoruz. 
Öncelikli amacımız öyle seçim 
çalışması ya da üye çalışması 
değil, biz insanlar ile iç içe 
olmayı seviyoruz ve davamızı 
insanlara anlatıyoruz o zaman 
çok daha iyi anlıyorlar. 
Sohbetlerimiz sonrası üye 
olmak isteyenler oluyor 
memnuniyet duyarak kayıt 
yapıyoruz, biliyoruz ki bu 
insanlar bir beklenti içerisine 

girmeden gönül rızası ile 
bizimle beraber. Geçtiğimiz 
hafta Pazar yeri esnafını ziyaret 
ettik dertlerini dinledik. Çay 
ocağı ziyaretleri yapıyoruz 
eskiden çay ocaklarında 
insanların en çok konuştuğu 
konular başında siyasi konular 
geliyordu ama geldiğimiz 
noktada insanlar geçim derdine 
düşmüş, ciddi ekonomik 
sıkıntılar var, kiralarını 
ödeyemeyen esnaflarımız, 
evine kumanya alamayan 
insanlarımız var, evet asgari 
ücretle iyileştirmeler yapılıyor, 
memur maaşları yükseltiliyor 
ama pahalılık aynı oranda 
yukarı doğru çıkıyor, sokakta 
vatandaşlar hala bir yıl süren 
refah yol hükümetini konuşuyor. 
Biz yeniden Refah Partisi olarak 
merhum Erbakan hocamızın 
çizgisinde ilerliyoruz ve 
inanıyoruz ki bizim içerisinde 
olduğumuz iktidar enflasyonu 
hem de ülkemizin içerisinde 
bulunduğu zor durumu 
başarıyla bertaraf edecektir.
“YIKMAK İÇİN DEĞİL İMAR 
İÇİN BİZ VARIZ”
Bizim lügatimizde kim nefret 
haset düşmanlık ve husumete 
yer yoktur. Yıkmak için değil 
imar için biz varız. 
Yaptıklarımızı şan şöhret İkbal 
için değil Allah'ın rızasını 
kazanmak için yapıyoruz. 
Davamızın hayranı değil bağlısı 
olmalıyız. Az topluluğun 
kıymetini bilelim, zamanı 
gelince nice az topluluklar çok 
topluluklara üstün gelmiştir. Yeni 
dönemin milli görüşün ikinci 40 
yıldaki yeniden şahlanışına 
vesile olmasını Cenabı Allah'tan 
diliyorum. Yönetim kurulunda 
görev alan arkadaşlara teşekkür 
ediyorum.

HABER

NEFESİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN
16 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığı ve Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile etkinlik düzenlendi.

V
akfıkebir Turizm 
Uygulama Otelinde 
gerçekleştirilen;  öğrenci, 

öğretmen ve velilerin katılımcı 
olduğu etkinlikte Vakfıkebir 
TSM personeli Dr. Sema Akyüz 
“Sigaranın Zararları” ve Dr. 
Hasan Alp Turgut “KOAH” 
konularında eğitim vermiş olup 
Alo171 ve sigara bırakma 
polikliniklerinin tanıtımı da 
yapılmıştır. Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkan Yardımcısı 
Dr. İbrahim Kul ve birim 
personelleri, Vakfıkebir TSM 
personellerinin iştirak ettiği 
program karbonmonoksit 
ölçümü yapılması ile 
sonlandırıldı. Vakfıkebir Toplum 
Sağlığı Merkezi Eğitim 
Hemşiresi Şaduman Şahin; 
Vakfıkebir Toplum Sağlığı ve İl 
sağlık müdürlüğü adına, 
gösterdikleri misafirperverlikten 
dolayı Vakfıkebir Uygula Oteli 
(MTAL) Müdürü Mehmet 
Kahveci ve personeline 
teşekkürlerini iletti.
“NEFESİNİZİN KIYMETİNİ 
BİLİN”
Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi Eğitim Hemşiresi 
Şaduman Şahin yaptığı 
açıklamada; Solunum 
sistemiyle ilgili nefes darlığı, 
öksürük, balgam çıkarma gibi 
kalıcı yakınmalarla seyreden 

KOAH, yaygın, önlenebilir ve 
tedavi edilebilir bir akciğer 
hastalığıdır. Dünyada 300 
milyonu aşkın KOAH hastası 
olduğu öngörülmekteyken, 
yılda yaklaşık 3 milyon kişinin 
ölümüne neden olarak tüm 
dünyadaki ölüm nedenleri 
arasında 3. sırada 
bulunmaktadır. KOAH 
oluşumunda başlıca risk 
faktörü tütün ve tütün ürünleri 
kullanımı olmakla birlikte, hava 
kirliliği, biyomas (özellikle 
evlerde kullanılan odun, tezek 
gibi yakıtlardan çıkan duman), 
çeşitli gaz ve tozlara çevresel 
veya mesleki maruziyet de 
önemli risk faktörlerini 
oluşturmaktadır. Bu 
maruziyetlerin bulunduğu 
kişilerde nefes darlığı, öksürük 
ve balgam çıkarma gibi 
şikayetlerin ortaya çıkması 
KOAH tanısını akla getirmelidir. 
Bu tanı, basit bir şekilde kısa 
sürede gerçekleştirilebilecek bir 
test olan "solunum fonksiyon 
testi" (SFT) ile 
konulabilmektedir. KOAH tanısı 
alan bir kişide ilk yapılması 
gereken, sigaranın bırakılması 
veya zararlı toz ve gaz gibi risk 
faktörlerine maruziyete son 
verilmesidir. Ayrıca dengeli ve 
sağlıklı beslenmek, düzenli 
günlük fiziksel aktivite yapmak 

KOAH hastaları için yapılması 
gereken davranışlar arasında 
yer almaktadır. Hastalıklardan 
korunmak da KOAH tedavisinin 
önemli bir bileşenidir. 
Hastalığın seyrini kötüleştiren, 
ölümlere neden olabilen durum 
hastalıkta alevlenme 
gelişmesidir. Enfeksiyona bağlı 
alevlenmelerin önüne 
geçebilmek için, kalabalık 
ortamlardan uzak durulması, 
gereken durumlarda maske 
takılması, grip, zatürre ve 
COVİD aşılarının olunması 
önerilmektedir. KOAH tanısı 
konulduğunda genellikle kalp 
hastalıkları, tansiyon yüksekliği, 
şeker hastalığı gibi ek 
hastalıklar çoğunlukla eşlik 
etmektedir. Bu nedenle 
şikâyetiniz olduğunda ilgili 
branş hekiminizden randevu 
almanızı eğer tanılı iseniz eşlik 
eden hastalıklarınızın da tedavi 
ve takiplerini düzenli olarak 
yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. 
KOAH'ta erken tanı, hastalığa 
bağlı yaşanacak sorunları aza 
indirgeyecek, ölüm oranını 
azaltacaktır. Bu nedenle, 40 
yaş üstü, sigara içen veya 
içmiş (veya çevresel / mesleki 
maruziyet yaşayan) kişilerde 
başta efor ile gelişen nefes 
darlığı, öksürük ya da balgam 
yakınmalarından birinin olması 
KOAH varlığının habercisi 
olabilir. Bu tanımlamaya uyan 
vatandaşlarımızın en yakın 
göğüs hastalıkları hekimine 
başvurması ve KOAH varlığı 
açısından araştırılması 
gerekmektedir.  Bu yıl 16 
Kasım 2022'de 
gerçekleştirilecek olan Dünya 
KOAH Günü sloganımız 
“Nefesinizin kıymetini bilin” 
olarak belirlenmiştir dedi. 

BİZİM İÇİN İLK ÖNCELİK ÜLKE
İNSANIMIZIN REFAH'IDIR
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DEREGÖZÜ ANASINIFI YENİLENDİ
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Vakfıkebir Deregözü İlk-Ortaokulu bünyesindeki Anasınıfı Yenilendi.

illi Eğitim Bakanlığı ve 

MTrabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 

katkılarıyla Deregözü İlk-
Ortaokulumuzdaki Anasınıfı 
yenilendi. Çocuklarımızın daha 

güzel bir ortamda eğitim 
görmeleri için Milli Eğitim 
Bakanlığı ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü katkılarıyla yeniden 
revize edilen Deregözü 
Anasınıfı, öğrencilerimizin 

yüzlerini güldürdü. Deregözü 
Anasınıfı velileri; Katkılarından 
dolayı Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Burak 
Fettahoğlu'na çok teşekkür 
ediyoruz dediler.
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VAKFIKEBİR OSB'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar son sürat devam ederken, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta çalışmaların planlandığı şekilde devam
ettiğini ifade ederek 3 yıl içerisinde bacaların tütmeye başlayacağının müjdesini verdi.

V
akfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesinde 
devam eden çalışmaları 

yerinde incelediler. Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, MHP 
İlçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk, OSB Müdürü Duygu 
Sağlam, Belediye Meclisi 
Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu 
Başkanları, Muhtarlar ve OSB 
Mütevelli Heyeti üyeleri 
çalışmaların devam ettiği 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesinde incelemelerde 
bulundular. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
çalışmaların planlandığı 
şekilde devam ettiğini ifade 
ederek 3 yıl içerisinde 
bacaların tütmeye 
başlayacağının müjdesini 
verdi. İncelemeler sırasında 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan açıklamalarda 
bulundular.
“17 FİRMAYA 27 PARSEL 
TAHSİS EDİLDİ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Bugün 
sizlere yapılan çalışmaları 
göstermek ve kamuoyunu 
bilgilendirmek için buraya 
geldik. Burada çok ciddi 
çalışmalar yapılıyor. Çok 
büyük emekler verildi. 
Organize Sanayi Bölgesi 
yolumuz karayollarımız 
tarafından yapılıyor.  Çok hızlı 

bir çalışma programı 
içerisindeyiz. Buradaki 
çalışmalar bittikten sonra acele 
kamulaştırma kararı ile 
sahilden de çalışmalar 
başlayacak. Bu bölge 
OSB'mizin can damarı. 
Şuanda hem yol firmamız, 
hem altyapı firmamız yoğun 
şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor. 2023 yılı sonunda 
tüm altyapı çalışmalarımızı 
tamamlamayı hedefliyoruz. 
Şuan itibariyle 17 firmaya 27 
parsel tahsis etti. Gerçekten 
yatırım yapacak istihdam 
sağlayacak firmalara tahsis 
yapmaya özen gösteriyoruz. 
İnşallah 3 yıl içerisinde burada 
bacalar tütmeye başlayacaktır. 
Böyle önemli bir yatırımın 
ilçemize gelmesini sağlayan 
Başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank'a, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Adil Karaismailoğlu'na, bir 
önceki Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Cahit Turhan'a ve TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta'ya, AK 
Parti Trabzon Milletvekillerimiz 
Adnan Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, Salih Cora'ya, 
Trabzon Valimiz Sayın İsmail 
Ustaoğlu'na, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 

Zorluoğlu'na, Karayolları Genel 
Müdürümüz Sayın Abdülkadir 
Uraloğlu'na ve Bölge 
Müdürlerimize, şükranlarımızı 
sunuyoruz. OSB'miz için 
geçmişten günümüze emek 
veren tüm Bakanlarımıza, 
Valilerimize, Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı 
olan herkese şahsım ve ilçem 
adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.
“KÜÇÜK BİR ŞEHİR 
KURUYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, “Buraya 
uzun yıllardan beri yürütülen 
hummalı çalışmaların 
sonucundaki süreci beraber 
görmeye geldik. Karayolları 
müteahhidi yaklaşık 6.5 
kilometrelik yolun yapım 
çalışmalarına devam ediyor. 
Altyapı çalışmaları da sürüyor. 
Biz aslında burada küçük bir 
şehir kurmaya çalışıyoruz. Bu 
küçük şehir ekonomiye ciddi 
katkılar sağlayacak. Bu OSB 
sayesinde istihdam imkanı 
sağlanacak ve bu sayede 
ilçemiz göç vermeyecek, göç 
alacak. Şuan itibariyle yaşanan 
süreçte hiçbir tıkanıklık yok. 
Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu, 
Sayın Milletvekilimiz ve Çevre 
Komisyon Başkanımız 
Muhammet Balta Bey bizlere 
ciddi destekler veriyorlar. 
Belediye Başkanımızın burada 
büyük emekleri var. Burada 
bacalar tüttüğü zaman birçok 
insana ekmek kapısı olacak. 
İlçemiz, bölgemiz ve hepimiz 
için önemli bir değer. Gelip 
görmek gerekiyor. Hepinize 
katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum. Emeği 
geçenlerden Allah razı olsun” 
dedi.

eşikdüzü ilçesi 

BCumhuriyet Mahallesi 
Ahmet Yardım 

Caddesinde “YSM CENTER 
VODAFONE” adı ile yeni bir 
işyeri iletişim sektöründe hizmet 
vermek amacı ile hizmete açıldı. 
İletişim sektöründe hizmet 
verecek olan YSM CENTER 
VODAFONE Yeşim Gülcü 
tarafından hizmete açıldı. 
Vodafene Bayiinde fatura 
ödemelerinin yanı sıra her türlü 
cep telefonu ve aksesuarı 
satışları da yapmaktadır. Açılış 
töreninin sunuculuğunu Yusuf 
Keleş yaparken, açılış törenine 
Beşikdüzü İlçe Kaymakamı, 

MAXX Yatırım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Necip Akdeniz, 
Vodafone Bölge Satış Yöneticisi 
Adem Akyıldız, esnaflar ve 
vatandaşlar katıldı. 
“GÜNÜMÜZ İLETİŞİM 
ÇAĞIDIR”
Açılış törenine katılım 
sağlayanlar, Ahmet Yardım 
Caddesinde çağın gereksinimi 
ve vazgeçilmezi iletişim 
sektöründe bir işletmenin 
açılışını gerçekleştirdiklerinden 
dolayı mutluluklarını ifade ettiler. 
Burada yapılan alışverişlerin 
tüketiciler açısından ve işletme 
sahipleri açısından kazançlı 
olmasını temenni ederek 

işletmenin Beşikdüzü'ne hayırlı 
uğurlu olmasını dilediler. 
Günümüz iletişim çağıdır.  
İşletmenin bölge halkına hayırlı 
uğurlu olmasını işletme 
sahiplerine de bol kazanç 
sağlaması dileğiyle işletmenin 
açılışını gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Dediler.
YSM CENTER VODAFONE 
sahibi Yeşim Gülcü ise, 
işyerimizin bölgemize ve 
ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Açılış törenimize 
katılarak bizleri mutlu edip 
yalnız bırakmayan tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum 
dedi.

YSM CENTER VODAFONE HİZMETE AÇILDI
Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yardım Caddesinde “YSM CENTER VODAFONE
adı ile yeni bir işyeri iletişim sektöründe hizmet vermek amacı ile hizmete açıldı.
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VEFAT VE TEŞEKKÜR

Oğlumuz
Gökhan TÜRKEL' in

Vefatından dolayı ailece derin üzüntü içerisindeyiz.  
Cenazemize bizzat katılıp acımızı bizimle paylaşan,

 telefonla arayan, sosyal medyadan mesaj atan,
bizleri cenazemizde yalnız bırakmayan 

Başta Sayın Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza,
Belediye Başkanlarımıza, STK ve

Siyasi Partilerimizin Temsilcilerine, Muhtarlarımıza,
İşadamlarımıza, Esnaarımıza, Kamu-Kurum ve

Kuruluşlarının Müdürlerine, tüm eş, dost, akraba ve
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

TÜRKEL AİLESİ ADINA BABASI
OSMAN TÜRKEL

ADALETE VE EŞİTLİĞE
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, kısa bir süre önce ilçe kongrelerini
gerçekleştiren İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Alpaslan Beşli ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir 

İlçe Başkan Vekili Cemil 
Albayrak, Belediye Meclisi 
Üyeleri Enver İskenderoğlu ve 
Yusuf Sağlam ile birlikte kısa bir 
süre önce ilçe kongrelerini 
gerçekleştiren İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret 
ederek, İyi Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli ve 
yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarına hayırlı olsun 
temennilerini ilettiler. Ziyaret 
sırasında konuşan İyi Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli, “Belediye 
Başkanımızın kongremize 
katılması bizleri son derece 
mutlu etti. Bu ziyaret; belediye 
kurumunun siyaset üstü bir 
kurum olduğunu ve belediye 
başkanımızın hepimizin 
belediye başkanı olduğunu 
bizlere tekrar hatırlatmış oldu. 
Bu nedenle tekrar şahsım ve 
teşkilatım adına sizlere 
teşekkür ediyorum. İlçemize 
hizmet noktasında üzerimize 
düşen ne varsa yapmaya 
hazırız” dedi.
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkan 
Vekili Cemil Albayrak ise, 
“Sizlerle burada buluşmaktan 
son derece mutlu olduk. 
Hepimizin Vakfıkebir ilçemiz 
için çalışıyoruz. İlçemiz için 
yapılacak olan çalışmalarda, 
sizlerin de bizlerinde elimizden 
gelen gayreti göstereceğine 
inanıyorum. Önümüzdeki 
yapılacak olan genel seçimlerin 
huzur içerisinde geçmesini 
temenni ediyorum” diye 
konuştu. 
“KAVŞAKLAR İHALE 
EDİLECEK”  
Siyasi partilerden gelecek olan 
görüş ve önerilere her zaman 
açık olduklarını ifade eden 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Yeni bir 
kongre gerçekleştirdiniz. 
Kongrenizin hayırlı olmasını 

diliyorum. Görevim sürecinde 
siyasi partilerimizi ziyaret 
ederek istişarelerde bulunmaya 
özen gösteriyorum. Belediye 
başkanları seçildikten sonra 
tüm toplumun belediye 
başkanlarıdır. Her kesime eşit 
ve adaletli davranması gerekir. 
Gerek hizmetlerimizde gerekse 
kişisel ilişkilerimizde eşitliğe ve 
adalete büyük önem verdik. 
Diğer siyasi parti ilçe 
başkanlarımız ve teşkilatları da 
bu hassas davranışımıza katkı 
sundular. Hepimiz bu 
memlekette yaşıyoruz. 
Geçmişte yaşanan kavgaların 
memleketimize hiçbir faydası 
olmadı. Kaybeden Vakfıkebir 
olmuştur. Kısır çekişmelerden 
uzak, birlik ve beraberlik 
içerisinde ilçemizi hak ettiği 
yerlere taşımak için gayret 
ediyoruz. Farklı siyasi partilerde 
siyaset yapıyoruz. Herkesin biz 
daha iyi yaparız iddiası var. 
Siyasi anlayışımda başkalarını 
aşağı çekerek yukarı çıkmak 
olmamıştır. Hiçbir zaman enkaz 
edebiyatı yapmadım. Görev 
yapan tüm belediye 
başkanlarımız ilçemize hizmet 
etmek için büyük emekler 
verdiler. Hepsinden Allah razı 
olsun. Ahirete irtihal edenlere 
Yüce Allah'tan rahmet, 
yaşayanlara sağlıklar diliyorum. 

8,5 yıl içerisinde ilçemizde çok 
önemli hizmetlere imza attık. 
Yapacak daha çok işimiz, 
alınacak daha çok yolumuz var. 
Trabzon'un en çok yol yapan 
ilçe belediyesi olmamıza 
rağmen, halen daha 
vatandaşlarımızın yol talepleri 
oluyor. Yol ağımızın genişliği ve 
coğrafyamızın yapısı 
dolayısıyla bunu da çok doğal 
karşılıyoruz. Hangi siyasi 
partiden olursa olsun ilçemizin 
yetiştirdiği değerlere sahip 
çıkmamız lazım. Yöremizin 
tarihinde ilk defa iki tane 
milletvekilimiz var. Belediye 
başkanı olarak ilçemizden bir 
milletvekili olmasının gücünü 
yaşıyorum. Bunu ilçemiz için 
Ankara'ya gittiğimizde ancak 
altı ayda randevu ile 
yapabileceğimiz görüşmeleri bir 
günde yaparak yaşıyoruz. 
OSB'miz de altyapı, yeni yol ve 
elektrik şebekesi yapım işleri 
devam ediyorum. Şehir içi dere 
ıslahlarımız ihale edildi. 50 
milyonluk bir yatırım. Kavşaklar 
6 Aralık'ta ihaleye çıkacak. 
Pazaryerimiz ile ilgili ihale 
süreci devam ediyor. İlçemizin 
daha ileriye gitmesi için 
imkanlarımızı seferber ederek 
gece gündüz çalışıyoruz. 
Sizlerin öneri ve görüşlerine her 
zaman açığız.” dedi.
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T
ürk edebiyatının önemli 
eserleri yıllar boyunca 
öğretmen yazarlar 

tarafından verilmiştir. Mehmet 
Âkif'ten Refik Halid'e, Necip 
Fazıl'dan Tanpınar'a, Yahya 
Kemal'den Çamlıbel'e, Halide 
Edip'ten Gülten Dayıoğlu'na 
edebiyata önemli eserler 
kazandıran isimler, aynı 
zamanda öğretmendir ve 
edebiyatın sesi okullardan 
yükselmiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı, bu geleneğin 
devamını sağlamak ve 
okullarımızdaki suskun 
kalemlerin sesini duyurmak 
amacıyla her yıl kısa öykü 

yarışmaları 
düzenlemektedir. 
Bu yılda Trabzon 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
Trabzon 
Büyükşehir 
Belediyesi 
işbirliğiyle 
Öğretmenler 
Arası Kısa Öykü 
Yazma 
Yarışması 
düzenlendi. 
Yarışma 
sonucunda 
Trabzon İl 
Birincisi olan 

Vakfıkebir'li hemşerimiz 
Beşikdüzü Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Şenol Ziya Yıldırım 
ödülünü Trabzon Valimiz İsmail 
Ustaoğlu'nun elinden aldı. 
“BUNDAN SONRA HER 
CÜMLEMİ KIRK KEZ ÖLÇÜP 
BİR KEZ BİÇECEĞİM”
Başarılı çalışmalarına bir yenisini 
daha ekleyen örnek eğitimci 
Beşikdüzü Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Şenol Ziya Yıldırım; 
yarışmayla ilgili düşüncelerini şu 
şekilde dile getirdi: “Bu ödül, 
şahsım adına büyük onur. 
Okumaya ve yazmaya gönül 
vermiş birisi olarak böyle bir 

ödülle taltif edilmek, emeğimin, 
gayretlerimin takdir edildiğini 
görmek, benim için hem moral 
hem de motivasyon oldu. 
Aldığım bu ödül, aynı zamanda 
ödülün itibarını korumak gibi bir 
sorumluluk da yükledi sırtıma. 
Şu saatten sonra yazacağım her 
cümle daha nitelikli olmak 
zorunda. Bunun farkındayım. 
Tıpkı eski terzi dükkânlarında 
yazdığı gibi, bundan sonra her 
cümlemi kırk kez ölçüp bir kez 
biçeceğim. Okul olarak çok 
mutluyuz. Beşikdüzü olarak 
gururluyuz. İlçemizin adını 24 
Kasım Öğretmenler Günü il 
programında bütün ekabirin 
önünde okulumuzun adını 
terennüm ettirmek çok farklı ve 
güzide bir his" dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü 
münasebetiyle Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 
düzenlenen Öğretmenler Arası 
Kısa Öykü Yazma Yarışmasında 
Beşikdüzü Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Şenol Ziya Yıldırım İl 
1.si olurken, Maçka İlçesi Şehit 
Eren Bülbül AİHL Edebiyat 
Öğretmeni Neşat Samat İl 2.si, 
Of Yakup Türköz Özel Eğitim 
Meslek Okulu Müdürü Mustafa 
Akyıldız İl 3. sü oldu.

MÜDÜR YILDIRIM BÜYÜKLİMAN'IN GURURU OLDU

02.12.2022

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                             Basın ILN 1738436

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1273801
1-İdarenin
a) Adı: VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Çarsi Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 Vakfıkebir/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 0462 8415628 - 0462 8415102
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı: 155000 Litre Motorin, 5500 Litre Benzin (kurşunsuz 95 oktan) 22.000 litre 
motorin diğer
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir İlçe sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu
ç) Süresi/teslim tarihi: 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında alım yapılacaktır. İdarece ihtiyaç 
sahibi araç adına düzenlenen sipariş şinin yükleniciye verilmesi karşılığında pompa istasyonunda 
teslimat yapılacaktır. Fişi olmayan hiçbir araca teslimat yapılmayacaktır.
d) İşe başlama tarihi: 01.01.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 23.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Vakfıkebir Belediyesi Encümen 
Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yatla birlikte yat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur : Fiyat dışı unsur olarak istekliye ait akaryakıt istasyonunun işyerine olan uzaklığına 
göre işlem yapılacaktır. TP : Toplam Puan TFP : Teklif Edilen Fiyat Puanı İU : İsteklinin akaryakıt 
istasyonunun km cinsinden işyerine uzaklığı k : Sabit sayı çarpanı - 0 -1 km arası 1, 1 - 5 km arası 
0,95, 5 kmden fazlası için 0,90 TP = TFP+(5-(İUxk)) Fiyat Dışı unsur puanı yukarıdaki hesaplamaya 
göre en yüksek olan istekli tercih edilecektr.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif yatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

İHALE İLANI

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                           Basın ILN 1742053

1)İDAREYE AİT BİLGİLER;
Adresi :Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, 61335 – 
Akçaabat-Trabzon
Telefonu ve Dahili:0462 455 10 53
Elektronik Posta Adresi: sks@trabzon.edu.tr
2)İHALEYE AİT BİLGİLER;
İşin Niteliği: Kiralama
İşin Yapılacağı Yer: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü
İşe Başlama Tarihi: Yer Teslimi Tarihi
İhalenin Yapılacağı Yer: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu 
İhale Tarih ve Günü: 12.12.2022 Pazartesi Günü
İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü
3)İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
1-Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, kiralama süresi, ihale günü ve 
saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 
ihale edilecektir.
2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük İhale 
Salonunda yapılacaktır.
3-İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı'nda görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı 
ayrı olmak üzere işin adını Trabzon Üniversitesi Ziraat Bankası Söğütlü Şubesi nezdinde 
bulunanTR22 0001 0026 4185 7447 1050 09 İBAN nolu hesabına 150,00 TL ihale dokümanı 
bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.
4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim 
edeceklerdir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4)İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
1-Kanuni ikametgâh sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet 
uygulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),
2-Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazısı,
3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge 
Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.),
4-Adli Sicil kaydı Belgesi (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış olan) (İstekli gerçek kişi ise, 
Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise, bu maddede 
istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına 
ait olacaktır.)
5-İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza 
sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.
6-İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter 
tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
7-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 
ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, 
ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin 
edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
8-Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Trabzon Üniversitesi Ziraat 
Bankası Söğütlü Şubesi nezdinde bulunan TR22 0001 0026 4185 7447 1050 09İBANnolu 
hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu).
9-İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3'u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.
10-İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 150,00TL)
11-İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 
odası belgesi veya 3308 Mesleki Eğitim Kanunu'na göre düzenlenmiş ustalık belgesi veya kalfalık 
belgesi veya Kiralanacak yerin işletmesi konusunda veya benzer işi en az üç (3) yıl yapmış 
olduğunu kanıtlar belge. İsteklinin şirket olması durumunda da bu belgelerden birine sahip olması, 
sahip değil ise sahip olan kişi ile noterden iş sözleşmesi yaparak yanında çalıştırıyor olması 
gerekmektedir. (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin 
herhangi biri bu belgeleri tekliyle birlikte verecektir.)
12-İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu yoktur ve Sosyal Güvenlik Prim borcu 
olmadığına ilişkin belge.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise 
aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen 
isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

Sıra
No

İşin Adı Kiralama
Süresi (Yıl)

Alanı
(m2)

Muhammen Bedeli (TL)
(KDV Hariç) (1 Yıllık)

Geçici Teminat
Tutarı (TL) (%3)

İhale
Tarihi

İhale
Saati

1
Vakfıkebir Meslek

Yüksekokulu Kantin ve
Kafetarya Alanı Kiralaması

3 81.30 22.464,00 675,00 12.12.2022 10.00

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle
düzenlenen Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yazma Yarışmasında hemşerimiz Müdür Şenol Ziya Yıldırım İl 1.si oldu.

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi tarafından 
açılan yaz kurslarından 

olan uygulamalı tiyatro kursu 
öğrencileri yaz dönemi 
boyunca çalışmalarını 
sürdürdüğü "Sihirli Kitap" adlı 
tiyatro oyununu Gençlik 
Merkezinde Büyük Liman ve 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğrencilerinin 
beğenisine sundu. Osman Tan 
Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, 
Gülbaharhatun Anadolu Lisesi 

ve Cumhuriyet Ortaokulu 
okullarının öğrencilerinden 
oluşan tiyatro topluluğu 
öğrenciler tarafından ilgiyle 
izlendi. Sihirli Kitap adlı oyunda 
bir grup öğrencinin oyun 
oynamak için çıktıkları sokakta 
tesadüfi olarak buldukları eski 
bir bavulun içindeki kitapla 
masal dünyasına adım atarlar 
ve bir çok masalı kendi 
kendilerine oynarken bulurlar. 
Bunun sonucunda oynadıkları 
masaldan etkilenen arkadaşlar 

artık masalların etkisiyle 
değişmiş ve birbirlerine daha 
çok bağlanmıştır. Oyunda kitap 
okumaya ve masalların büyülü 
dünyasına vurgu yapılmıştır. 
Bunun yanında arkadaşlıkve 
birlik beraberlik temaları 
işlenmiştir. Oyunda yer alan 
öğrencilerin isimleri ise 
şöyledir. Kevser Gürdal, Nisa 
Gürdal, Demir Birinci, Kadir 
Gürdal, İlker Çinal, Alara Yıldız, 
Azranur Yolcu, Öznur Yolcu, 
Buğrahan Kıymık, Elif Atik.

“SİHİRLİ KİTAP” ADLI OYUN
SEYİRCİ İLE BULUŞTU
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Uygulamalı Tiyatro kursu öğrencileri tarafından oynanan
Sihirli Kitap adlı oyun Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonda öğrencilerle buluştu. 



Büyükliman
Postası 7 HABER

BÜYÜKLİMAN'DA İMAMOĞLU RÜZGÂRI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Çarşıbaşılı
hemşehrimiz Dilek İmamoğlu, bir dizi açılışlar için Beşikdüzü ilçesine geldi.

T
rabzon 2. Amatör küme 
B gurubunda mücadele 
eden Vakfıkebir 

Büyükliman Belediye spor, 
kendi saha ve seyircisi önünde 
misafir ettiği A.Uçarsuspor'u 
Burak Kalyoncu ve Engin 
Tağrikulu'nun ayağından 
kazandığı penaltı golü ile 2-1 
yenmeyi başardı. Maçta 
A.Uçarsuspor'dan Gökhan 
Bayram'ın attığı gol maçın 
skorunu değiştirmeye 
yetmeyince maç 2-1 Vakfıkebir 
temsilcisi Büyükliman 
Belediyespor'un üstünlüğü ile 

sona erdi. Maçın başından 
sonuna kadar heyecan ve 
çekişmeye sahne olan 
müsabakada ilk yarıyı 1-0 
önde kapatan Büyükliman 
maçın ikinci yarısından 
penaltıdan bulduğu golle 2-0 
öne geçmesini bildi. Maçın 
başından sonuna kadar her iki 
takımda bulduğu gol 
fırsatlarını cömertçe 
harcayınca oyunun maçın 
skoruna fazla etti edemediler 
ve maç Vakfıkebir temsilcisi 
Büyükliman Belediye spor'un 
2-1 üstünlüğü ile sona erdi. B 

gurunda oynadığı 7 maçı da 
kazanmasını bilen Büyükliman 
Belediyespor 6 da 6 yaparak 
gurubunda liderlik koltuğuna 
oturdu.  
Stat: Vakfıkebir İlçe Stadı
Hakemler: Ali Melih 
Karaahmetoğlu***, Selçuk 
Bekçi***, Enes Akgün***
Büyükliman Bld. Spor: 
Batuhan***, Orhan***, 
Talha***, Engin***, Yılmaz***, 
Osman***(Adem**), 
Mehmet***, Burak***(Ünal**), 
Aykut***(Oğuzhan**), 
Arif***(Hakan**), 
Mert***(Bayram**)
A.Uçarsuspor: Emre**, 
Abdullah**(Kadir Berk*), 
İmran**, Ümit*(Ahmet**), 
Kadir**, Zekeriya**, 
Burak**(Görkem*), 
Aykut**(Seyyit*), Zafer**, 
Gökhan**, Faruk**
Goller: Burak, Engin 
(Penaltıdan) (Vakfıkebir 
Büyükliman Bld.Spor), 
Gökhan (A.Uçarsuspor)

BÜYÜKLİMANSPOR ŞAMPİYONLUK
YOLUNDA EMİN ADIMLARLA: 2-1
Trabzon 2. Amatör küme B gurubunda mücadele eden Vakfıkebir Büyükliman Belediye spor,
kendi saha ve seyircisi önünde misafir ettiği A.Uçarsuspor'u 2-1 yenerek altıda altı yaptı.

akfıkebir ilçesinde, spor 

Vetkinlikleri kapsamında 
Gençlik ve Spor İlçe 

Müdürlüğünün okullar arası Dart 
Turnuvasına, ilçe bünyesinde 
yer alan 6 lisemiz katılım 
sağladı. Vakfıkebir ilçe 
genelinde Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğünün okullar arası 
programı dahilinde bir çok 
branşta yarışmalar 

düzenleniyor. 2022-2023 eğitim 
öğretim yılı okul sporları 
programı dahilinde ilçe 
genelinde liseler arası Dart 
turnuvasında Vakfıkebir Proje 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
büyük bir başarıya imza atarak 
hem kızlarda hem erkeklerde 
ilçe şampiyonu olmayı 
başardılar. Dart turnuvasında 
Liseler arasında kız ve 

erkeklerde İlçe 1. si Vakfıkebir 
Proje Anadolu İmam Hatip 
Lisesi oldu. Bu başarıyı 
sağlayan başta öğrencilerimiz 
ve okul idaremiz olmak üzere bu 
başarının baş mimarı 
öğrencilerimizi bu müsabakalara 
hazırlayan, başarıda en büyük 
pay sahibi olan Beden Eğitimi 
Öğretmeni Selahattin 
Bayraktar'ı tebrik ediyoruz.

VAKFIKEBİR İMAM HATİP'DEN
ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
Vakfıkebir İlçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği okul sporları
yarışmalarında hem kızlarda hemde erkeklerde Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi Şampiyon oldu.

02.12.2022

A
kademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, 
fikir öncülüğünü yaptığı 'Büyüt 
Hayallerini' projesi kapsamında 

Beşikdüzü İlçesi'nde Hasan Ali Yücel 
Kütüphanesinin açılışında hemşehrileriyle bir 
araya geldi. İlçeye gelişinde Belediye Başkanı 
Ramis uzun, Belediye Başkan Yardımcısı 
Kamuran Kahyaoğlu,  İyi Parti İlçe Başkanı 
Serkan Dübüş ve vatandaşlar tarafından 
karşılandı. İmamoğlu tarafından tadilatı 
yaptırılan kütüphaneye 7 bin kitap bağışında 
bulunuldu. Kütüphane yetkilisi tarafından tarihi 
bina hakkında Dilek İmamoğlu'na 
bilgilendirilmelerde bulunuldu.
“İLÇEMİZDE SİZİ AĞIRLAMAKTAN SON 
DERECE MUTLUYUZ”
Dilek İmamoğlu'nu Beşikdüzü'nde görmekten 
çok mutlu olduklarını ifade eden Belediye 
Başkanı Ramis uzun, bilindiği üzere Beşikdüzü 
İlçemiz Türkiye'nin eğitiminin beşiği olan bir 
ilçemiz. 2020 yılında Sayın Başkan Ekrem 
İmamoğlu'nun ilçemizi ziyaretinde eğitime ve 
kütüphaneye ne kadar önem verdiğini bilen 
birisiyim. Bu binanın restore edilmesi ve 
kütüphane olarak açılması konusunda 
taleplerimiz oldu. Görüldüğü gibi burası Sayın 
Ekrem İmamoğlu ve eşleri Dilek İmamoğlu'nun 
eserleridir. Eğitimin beşiği olan bu ilçeye böyle 
bir eser yakışırdı. Sayın Dilek İmamoğlu bu gün 
bizleri ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. 
Kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki Ekrem 
İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu var dedi.
“KÜTÜPHANE ŞEHİRLERİN YAŞAM 
ALANLARINDAN BİR TANESİDİR”
Sayın Başkanımıza böyle güzel bir yatırıma 
vesile oldukları için teşekkür ediyorum diyen 
Dilek İmamoğlu,   çünkü her şey bir sebeple 
başlıyor. Kütüphane işleri şehirlerin yaşam 
alanlarından bir tanesi. Şehirleri oluşturan 
unsurlardan çok önemli organlardan bir tanesi. 
Gerçekten gençlerin ve çocukların belki bir tuş 
ile dünyadaki bütün bilgilere ulaşacak 
imkânlara sahipken bizim daha çok 
kütüphanelere ihtiyacımız var. Çocukların hem 
burada sosyalleşmesi hem de mesleki bilgilere 
ulaşabilmesini sağlamak durumundayız. 
Kütüphaneler okullar gibi eğitim kuruluşları 
aslında. İsteriz ki kütüphanelerin sayısı çokça 
şehirlerimizde artsın. Çocukların ulaşabileceği 
mahallelerde sayıları artsın. Beşikdüzü aslında 
eğitimin beşiği. Belki de Köy Enstitüleri 
kurulduğunda bu ilçemizde açılanlardan bir 
tanesidir. Dolayısıyla burası çok kıymetli 
insanlar yetiştirdi. Burası Köy Enstitülerine 
örnek olacak bir merkez olacak. Eğitime genel 
olarak baktığımızda aslında eğitim bir sebeptir 
sonuçtur. Sizler büyük binalar yapabilir,
hastaneler, okullar açabilirsiniz
ama oralardan nitelikli öğretmenler 

barındırmazsanız binaların içi bomboş kalır ve 
amacına uygun hale gelmez. Eğitimin gerçek 
anlamda ülkelerin geleceğine yönelik adımlar 
atmak istiyorsak vizyonumuzu o anlamda 
geliştirmek istiyorsan eğitimim şart olduğunu 
bilmek zorundayız. Böyle güzel gençlerin ışıl 
ışıl bakan kızlarımızın gelip kitap okuyabileceği 
mekânları çokça üretmemiz gerekiyor. Bu 
binanın kurgulanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür diyorum dedi. Belediye Başkanı 
Ramiz Uzun, tarafından İmamoğlu'na tarihi 
gümüş vazo ve tepsi hediye etti.  Dilek 
İmamoğlu, ilçe programını halk oyunları 
ekipleriyle horon oynayarak tamamladı. 
Vatandaşlar tarafından da çeşitli hediyeler 
verildi. 

VAKFIKEBİR DOĞALGAZ'A KAVUŞUYOR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın ilçemize verdiği bir söz daha
gerçekleşiyor. Vakfıkebir halkının merakla beklediği doğalgaz ilçeye geliyor. 

akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta, Çamlık 
Sahil Mahallemizde 

başlayan doğalgaz çalışmalarını 
yerinde incelediler. İncelmelerin 

ardından kısa bir açıklama yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Halkımızın 
merakla beklediği doğalgaz 
çalışmaları başladı. İnşallah 

önümüzdeki yıl (2023) kış 
ayalarına kadar ilçemerkezimi-
zin büyük bir kısmını doğalgaz 
vermeye başlayacağız.Vakfıkebir
'imize hayırlı olsun” diye konuştu.
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

BÝZÝM ÝÇÝN ÝLK ÖNCELÝK
ÜLKE ÝNSANIMIZIN REFAH'IDIR

Vakfıkebir İlçesi Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatı, Ankara da yapılan büyük kongre sonrası basın
mensuplarıyla bir araya geldiler. Başkan Çiçek, kongremize icabet eden halkımıza teşekkür ediyoruz dedi.

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de > Sadık AYDIN 3'de

NEFESÝNÝZÝN KIYMETÝNÝ BÝLÝN
16 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığı ve Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile etkinlik düzenlendi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

VAKFIKEBÝR OSB'DE
ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar son sürat devam ederken, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta çalışmaların planlandığı şekilde devam
ettiğini ifade ederek 3 yıl içerisinde bacaların tütmeye başlayacağının müjdesini verdi.

> Abdulkadir AYNACI 5'de

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

GENÇLERÝMÝZÝ TÜRK
MÝLLÝ EÐÝTÝM ESASLARI
DOÐRULTUSUNDA YETÝÞTÝRÝYORUZ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nde Başöğretmenliği kabul edişinin
yıldönümü olan 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Vakfıkebir Gülbahar
Hatun Anadolu Lisesinin organizasyonunda düzenlenen muhteşem etkinlikle kutlandı. 


