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HALKIN SESÝNÝ DUYAN YOK MU?

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinde 70 yıldır marangoz ustası olarak işyeri çalıştıran
Muhammet Sevim, birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörde teknolojiye yenik düştü dedi.

GENÇLER SOSYETE OLDU,
BU ÝÞÝ KÝMSE BEÐENMÝYOR

Vakfıkebir İlçesi Kemeliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde bulunan İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü önünde yaşanan trafik sıkıntısı dolayısı ile vatandaş bu bölgeye cep istiyor. 

ÜLKEMÝZ ÝÇÝN HAYIRLI
UÐURLU OLSUN
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, Genel Başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun! Dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildi. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de



G
üçlendirilmiş 
Parlamenter sisteme 
geçiş vaat eden ve 

Millet İttifakı çatısı altında bir 
araya gelen CHP, İYİ Parti, 
Saadet Partisi, DEVA, 
Demokrat Parti ve Gelecek 
Partisi, Millet İttifakı'nın 
Cumhurbaşkanı adayını ilan 
etmek üzere Saadet 
Partisi'nin ev sahipliğinde 
toplandı. Millet İttifakı'nın 
cumhurbaşkanı adayı 6'lı 
masada yaşanan krizin 
çözülmesiyle belli oldu. 
Liderler CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy 
birliğiyle Millet İttifakı'nın 
Cumhurbaşkanı adayı ilan 
etti. Kılıçdaroğlu adaylığının 
ilan edilmesinin ardından 
yaptığı açıklamada, Millet 
İttifakı'nın iktidarında diğer 
genel başkanların 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
olarak görev yapacağını 

duyurdu.
“KILIÇDAROĞLU 
CUMHURBAŞKANI 
ADAYIMIZDIR”
İlk konuşmayı yapan 
Karamollaoğlu kalabalığı 
selamladı. SAADET Lideri, 
"On binlerce kardeşimiz 
hayata veda etti. Birçok 
şehirde neredeyse bina 
ayakta kalmadı. Allah vefat 
edenlere rahmet eylesin. 
Bugün burada bir araya 
gelmemizin sebebini 
biliyorsunuz. Ben bu 
toplantılarımız neticesinde 
aldığımız kararı duyurmayı 
bir görev addediyorum. 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
bizim cumhurbaşkanı 
adayımızdır. Bu görevin 
hayırlı olmasını diliyorum."
“EN BÜYÜK GAYEMİZ, 
TÜRKİYE'Yİ BEREKETLİ, 
HUZURLU VE NEŞELİ 
GÜNLERE TAŞIMAKTIR”

Kılıçdaroğlu, kararın 
açıklanmasının hemen 
ardından yaptığı 
konuşmada birlik ve 
beraberlik mesajı vererek, 
bu sofranın Halil İbrahim 
sofrası olduğunu vurguladı. 
Kılıçdaroğlu, “Yunus Emre, 
'bölüşürsek tok oluruz, 
bölünürsek yok oluruz.' Biz 
Yunus Emre'nin sözünden 
aldığımız ilhamla Türkiye'nin 
bütün renklerini aynı 
sofrada buluşturmak için 
yola çıktık. Bu sofra Halil 
İbrahim sofrasıdır. Halil 
İbrahim sofrası, komşusu 
açken tok yatmamaktır. Halil 
İbrahim sofrası, tek bir 
çocuğun dahi yatağa aç 
girmemesidir. Halil İbrahim 
sofrası, zulmün sona 
ermesi, hakkın hukukun ve 
adaletin hakim kılınması 
demektir. Bizim soframız 
barışın ve kardeşliğin 

sofrasıdır. En büyük 
gayemiz, Türkiye'yi 
bereketli, huzurlu ve neşeli 
günlere taşımaktır. Allah'ın 
izniyle bunu hep birlikte 
başaracağız. Biz Millet 
İttifakı olarak Türkiye'yi 
istişare ve uzlaşıyla 
yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı 
oluşturan siyasi partilerin 
genel başkanları olarak 
güçlendirilmiş parlamenter 
sistemle geçiş sürecinin yol 
haritası üzerinde de mutabık 
kalmış bulunuyoruz. 12 
madde az önce içeride 
sonuçlandı. Bu çerçevede 
parlamenter sisteme geçiş 
sürecinde Millet İttifakı'na 
dair diğer partilerimizin 
genel başkanları 
cumhurbaşkanı yardımcısı 
olacaktır. Millet İttifakı'nın 
kapısı ortak Türkiye 
hayalimizi paylaşan herkese 
sonuna kadar açıktır. İnanç, 
düşünce, ideoloji ve kimlik 
ayırt etmeksizin 85 milyon 
insanımızı 
yürekten 
selamlıyoruz. 
Deprem 
felaketinin 
bugün birinci 
ayı. 
Kaybettiğimiz 
vatandaşlara bu 
mübarek Berat 
Kandili 
gecesinde 
Allah'tan rahmet 
diliyorum. Kimse 

merak etmesin, ahlakın ve 
adaletin iktidarını hep 
birlikte kuracağız. Yolumuz 
açık olsun” diye konuştu.
“İMAMOĞLU VE YAVAŞ 
AYRINTISI”
Kılıçdaroğlu'nun 
açıklamasının ardından 
"Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sisteme Geçiş Sürecinin Yol 
Haritası" yazılı olarak 
paylaşıldı. Herkesin merakla 
beklediği ve krizin 
çözülmesine neden olan 
Ekrem İmamoğlu ve Mansur 
Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı 
adaylığına ilişkin ayrıntı 12. 
maddede yer aldı. 12. 
maddede şu ifadelere yer 
verildi; "İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanları Sayın 
Cumhurbaşkanının uygun 
gördüğü zamanda ve 
tanımlamış görevlerle 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
olarak atanacaklardır."
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MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI
ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildi. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“ADAY KILIÇDAROÐLU”
Millet ittifakının adayı, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu oldu…
Geçen hafta Cuma günü İYİ Parti Genel 
Başkanı 6'lı masadan kalkmıştı. 
Sonrasında Pazartesi günü tekrar masaya 
şartlı dönmüş oldu.
O şartı da İstanbul ve Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve 
Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı 
Yardımcılıkları idi…
Kabul gördü ve 6'lı masadan karar Kemal 
Kılıçdaroğlu olarak çıktı…
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan 
kalmasının ardından bazı CHP'liler 
hakkında sosyal sayfalarından yorumlar 
yapmışlardı. Bazı İYİ parti üyeleri de 
partilerinden e-devlet üzerinden istifa 
etmişlerdi.
Şimdi o yorumu yapan ve istifa eden 
insanlar ne yapacak?
Liderler oturdu anlaştı, sizin yapmış 
olduğunuz yorumlar ve istifalar havada 
kaldı…
Özür mü dileyeceksiniz/ yoksa geri mi 
döneceksiniz?
Ben daha görmedim herhangi bir özür 
yazısı…
Her zaman ne söyler büyüklerimiz;
Beklemek her zaman iyidir,
Beklemek her şeyin ilacıdır…
Bu seçim çok zor geçeceği görünüyor.
Yavaş yavaş adaylıklar ve seçim takvimi 
açıklanacak.
Sürekli olarak 14 Mayıs olarak 
söyleniyor…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
seçim takvimi yönünden bir ters köşe 
yapar mı?
Cuma günü yani bu gün açıklanması 
bekleniyor…
********************
Hem Cumhurbaşkanlık seçimi hemde 
Milletvekilliği seçimlerinde insanlar çok 
karamsar…
Hiç kolay olmayacak, AK Parti için…
Cumhurbaşkanlık seçimi de Millet İttifakı 
için de pek kolay görünmüyor… 
Trabzon'dan siyasi partilerin Milletvekilleri 
kim/kimler olacağının isimleri belli değil.
Kulislerde kim yada kimlerin gösterileceği 
söyleniyor ama son söz genel 
başkanlarda...
Kulisler mart ayı ortalarında daha fazla 
yoğunluk gösterecek…
Büyükliman'dan siyasi partiler kim/kimler 
çıkacak?
Büyükliman'dan aday gösterilecek mi?
AK Parti Muhammet Balta'yı geçen 
dönemde 1. Sıra göstermişti. Yine AK Parti 
Muhammet Balta'yı gösterecek gibi 
duruyor. TBMM Çevre Komisyon 
Başkanlığını görevini yürütüyor. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
Muhammet Balta'ya güveni sonsuz. Her 
platformda ondan bahsediyor ve dik 
duruşu ile Erdoğan'ın gözünden 
düşmüyor…
********************
Yüzyılın felaketinin üzerinden bir ay 
geçti…
Ülkemiz daha toparlanmış değil…
Böylelikle de çok zor toparlanacağı 
görülüyor.
Yüzyılın felaketi diyoruz çünkü bundan 
önce hiç böyle bir felaketle 
karşılaşmadık…
İlimizde ve ilçelerimizde depremzedeleri 
ağırlıyoruz…
Her zamanda başımızın üzerinde yerleri 
var…
Ama şöyle bir durumlar olmaya başladı…
Bir depremzedenin bir ihtiyacı hasıl oluyor, 
bunu karşılamak için yardımcı olmaya 
çalışıyorsun, bir bakıyorsun ki bunlar 
normal memur maaşı alan iki kişilik aile, 
evleri de ağır hasarlı değil…
Hal böyle iken neden diğer 
depremzedelerin hakkına giriliyor…
Senin evine iki memur maaşı giriyor.
Sen maaşını alıyorsun bir de yardım 
bekliyorsun…
Şunlara dikkat edilmeli; depremzedelere 
yardımlar ilçe koordinasyon 
merkezlerinden yapılıyor.
Eğer yapılmıyorsa araştırılacak ve 
sonrasında yardım yapılması uygun 
düşüyor…
Yardımsever insanlar iyimser düşünüyor 
ama farklı düşünen depremzedelerimiz 
var…
Dikkat edilip, yardımlar ona göre yapılması 
gerektiğini düşünüyorum…

GENÇLER SOSYETE OLDU, BU İŞİ KİMSE BEĞENMİYOR
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinde 70 yıldır marangoz ustası olarak işyeri çalıştıran
Muhammet Sevim, birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörde teknolojiye yenik düştü dedi.

Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman 
Mahallesinde 70 yıldır 

marangoz ustası olarak işyeri 
çalıştıran Muhammet Sevim, 
birçok sektörde olduğu gibi 
bizim sektörde teknolojiye ve 
çırak yetişmemesi dolayısıyla 
bitmiştir diyerek sözlerine 
devam etti. 
“GENÇLER SOSYETE 
OLDU, BU İŞİ KİMSE 
BEĞENMİYOR!”
Vakfıkebir İlçesinde 1945 
yılında dünyaya gelen 
Muhammet Sevim, küçük 
yaşlardan itibaren rahmetli 
babasının yanında çırak 
olarak meslek hayatına 
başladı. Muhammet Sevim, 
1955'den beri bu işi 
yapıyorum. Rahmetli 
babamdan kaldı bana bu 
meslek. O zamanlar köyde 
makine yoktu, elde 
yapıyorduk bütün kapı ve 
pencereyi. 1975 yılından beri 
ilçede marangoz atölyesi 
açarak makine ile çalışmaya 
başladım. Babamın yanında 
çalıştığım dönemi de 
sayarsak 70 yıla yakın 
süredir bu mesleğin 
içindeyim.  68 senedir bu işi 

yapıyorum ve 78 yaşındayım. 
O zamanlar çırak bulup 
çalıştırmak çok kolaydı. O 
dönemlerde gençler meslek 
öğrenmek için can atıyordu. 
Yanımızda 2-3 tane çırak 
çalıştırıyorduk. O dönemler 
plastik doğrama olmadığı için 
iş çok fazlaydı. Yetiştirmekte 
zorlanıyorduk.  İşleri sıraya 
koyuyorduk. Bazen iş 
fazlalığından iş almıyorduk. 
Yetiştiremeyeceğimiz için. 
Fakat geldiğimiz noktada 
bizde teknolojinin etkisi 
altında kalarak Plastik 
Sanayine yenik düştük. 
Plastik de hayat yok. Kimse 
bunun farkında değil. 
Maalesef birçok sektörde 
olduğu gibi bizim sektörde bu 
teknoloji furyasından 
etkilendi. Ayrıca çırak 
bulamadığımız için usta da 
yetiştiremiyoruz. Bu iş çok 
tozlu diye gençlerde çırak 
olmak istemiyor. Yeni nesil 
gençlere havadan yağacak, 
hazır alıp yiyecek içecek ve 
havasını atacaklar. Şimdiki 
gençler bizim gibi değiller. 
Maalesef şimdiki gençliğimiz 
hazırcı gençlik oldu. 
Çalışmak ve üretmek yok. Bu 

tür sektörlerin en büyük 
sıkıntısı eleman 
yetişmemesidir. 
“MAALESEF 
MARANGOZLUK 
TEKNOLOJİYE YENİK 
DÜŞTÜ”
Benim yaşım da sağlığımda 
artık bu işi yapmaya müsait 
değil. Bu etkenlerden dolayı 
şuan sadece arı kovan işi ve 
tarım aletleri olan bel, kazma, 
balta gibi aletlerin saplarını 
yapıyorum. Aslında kendimi 
oyalıyorum. Kalay değil tam 
70 yılımı bu işe verdim. Kapı, 
pencere işi bitti. Artık çırak 
bulup yetiştiremediğimiz için 
bende artık küçük işlerde 
olsa çalışmama sağlığımda 
pek el vermiyor. Çırakların 
yetişmemesi, plastiğin 
çıkması ne yazık ki bu 
sektörü bitirdi. Maalesef 
marangozluk teknolojiye 
yenik düştü. Şuna inanıyorum 
ki bir gün yine ahşap kapı ve 
pencereye dönüş olacak. 
Belki biz görmeyiz. O zaman 
da usta ve makine bulmakta 
sorun yaşanacak.  Bu 
makineler benim birer 
evladım gibi, her gün onlarla 

konuşuyorum dertleşiyorum. 
Makinelerin sesleri bana 
sanki bir şeyler anlatıyorlar 
gibi geliyor. Yarım asırdan 
fazladır hayatım onlarla 
birlikte geçti. En çok zoruma 
giden şey ise artık sağlık 
sorunlarım dolayısı ile 
işyerimi kapatmak 
zorundayım.  Maalesef onları 
sattığım zaman buraya nasıl 
geleceğim diye 
düşünüyorum. Sattım 
içimden diyemiyorum. Çok 
zor onlardan ayrılmak. Onları 
sattığım zaman bende köye 
çıkıp köyde oyalanmayı 
düşünüyorum. Zamanında 
ufak tefek kesikler olsa da 
hiçbir parmağımı yada elimi 
kaybetmedim.  Artık zamanı 
geldi. Kayıp vermeden 
bırakmak istiyorum diyerek 
sözlerine devam etti. 
"ZANAATKAR 
VAROLDUKÇA BU MESLEK 
BİTMEYECEK"
Eskisi gibi ahşap ürünlere 
talebin az olduğunu 
vurgulayan Muhammet 
Sevim, insanların önceden 
yer sinilerinde yemek 
yediğini, sini kültürünün yerini 

yemek masalarına bıraktığını 
dile getirerek, bu sebeple yer 
sofralarına olan talebin 
bittiğini söyledi.  "Zanaatkar 
varoldukça bu meslek 
bitmeyecek" Sanatın önemli 
olduğunu dile getiren 
Muhammet Sevim, 
"Zanaatkar insan iyi kötü 
ekmek parasını buradan 
çıkarır. Gün gelir siftah dahi 
edemezsin iş olmaz ama öyle 
bir an gelir ki diğer günlerin 
kaybını zanaatkar kimliğinle 
çıkarırsın. Zanaatkar var 
oldukça bu meslek bitmez, 
her türlü yaşamaya devam 
eder, yeter ki gelecek nesil 
mesleği öğrenmeye gayret 
etsin" ifadelerini kullandı. 
Marangozluk mesleğinin 
Vakfıkebir'de hala sürdüğünü, 
sürdürülmeye çalışıldığını 
dile getiren Muhammet 
Sevim, büyük şehirlerde bu 
durumun farklı olduğunu 
belirterek, insan gücünün 
yerini makinelerin aldığını 
vurguladı. Muhakkak meslek 
okullarında marangozluk 
atölyelerinin kurulması 
gerektiğinin altını çizerek 
sözlerini tamaladı.



nkara Üniversitesi 

AÖğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Sertaç Özdemir, Fen 

Lisesi ve Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi öğrencilerine 
bilimsel gelişmeler üzerine 
Konferans verdi. Konferansa 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Okul 
idarecileri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. Fen Lisesi 
öğrencilerine Fen Lisesi 
Konferans salonunda, Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi 
öğrencilerine okullarının 
Konferans salonlarında verilen 

konferansta öğrencilere DNA, 
Biyoteknoloji, GDO ve biyolojik 
gelişmelerin silah olarak 
kullanıldığını anlatan Özdemir, 
savaşların savaş silahlarıyla 
değil artık günümüzde biyolojik 
silahlar kullanıldığını ifade etti.
Öğrenciler ürünlerin 
genetiklerinin değiştirilmesi ile 
ilgili sorular yönelttiler. Doç. Dr. 
Sertaç Özdemir, okulların Biyoloji 
ve Kimya Laboratuvarlarında 
kendi bilimsel çalışması olan ve 
her öğrencinin kendinin 
yapabileceği Deney Setlerini 
öğrenci ve öğretmenlere tanıttı.

Büyükliman
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MİRAS SÖZLEŞMESİ
Giriş
Kişiler, ölüme bağlı tasarruf 
işlemleri ile hayatları boyunca 
elde ettikleri malvarlığı 
değerlerinin ölümlerinden 
sonra kendi isteklerine uygun 
şekilde istedikleri yakınlarına 
geçişini düzenleme hakkı ve 
fırsatına kavuşmaktadır. Şekli 
anlamda ölüme bağlı 
tasarruflar miras sözleşmesi ve 
vasiyetname olarak 
adlandırılabilir. 
Miras sözleşmesi çok az kişi 
tarafından bilindiği için 
ülkemizde sıklıkla kullanılan bir 
işlem türü değildir. Genel 
olarak da miras konusunda 
yapılacak işlemin sadece 
vasiyetnameden ibaret olduğu 
düşünülür. Bu nedenle, miras 
sözleşmesinin ülkemizde yeteri 
kadar tanınmadığı da dikkate 
alınarak, miras sözleşmesinin 
ne olduğu, şekil şartları, içeriği, 
sağladığı faydalar hakkında 
bilgi edinilmesini amaçladım.
Miras Sözleşmesi ve 
Kapsamı Nedir?
Miras sözleşmesi,Medeni 
Kanun'un 545 - 549. Maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Buna 
göre kişiye bağlı, miras 
bırakanın ölümünden sonra 
sonuç doğuran, fakat usulüne 
uygun olarak düzenlendikten 
sonra tek taraflı bir irade 
beyanıyla vazgeçilemeyen ve 
karşılıklı irade beyanlarını 
içeren sözleşme niteliğinde bir 
hukuki işlemdir.Mirasa bağlı 
olan bir işlem olduğu için borç 
doğurmamaktadır. Sözleşme 
sayesinde kişi miras bırakanın 
ölümünden sonra hak elde 
eder.
Miras Sözleşmesinin 
Tarafları Kimlerdir?
Miras sözleşmesinin tarafları 
miras bırakan ile mirasçılar ya 
da 3. Kişiler olabilir. Burada 
önemli olan husus yasal 
mirasçıların saklı payları 
hakkında sözleşme düzenlenip 
düzenlenmediğidir. Saklı pay 
dışında kalan mal varlığı 
yönünden mirasçılar ya da 3. 
Kişiler ile miras bırakan miras 
sözleşmesi düzenleyebilir. 
Miras Sözleşmesinin 
Geçerlilik Şartları Nelerdir?
Miras sözleşmesinin geçerli 
olabilmesi için resmi 

vasiyetname 
şeklindedüzenlenmesi 
gerekmektedir.Sözleşmenin 
tarafları, arzularını resmî 
memura aynı zamanda 
bildirirler ve düzenlenen 
sözleşmeyi memurun ve iki 
tanığın önünde imzalarlar.Eğer 
taraf okuma yazma bilmiyorsa 
miras sözleşmesi imzasına da 

gerek yoktur. 
Sözleşmenin içeriği terekenin 
tamamını ya da malvarlığının 
bir kısmını kapsayabilir. Ayrıca 
mirastan yararlanma ve 
vazgeçme de sözleşmede bir 
arada yer alabilir.
Tarafların bizzat bulunmaması 
halinde sözleşme geçerliliğini 
kaybeder.
Noterde yapılacak miras 

sözleşmesi için alınacak ücret 
nispi olup miras sözleşmesine 
konu olan mal varlığının 
değerine göre işlem ücreti 
ödeneceği unutulmamalıdır. 
Miras Sözleşmesi Nasıl Sona 
Erer?
Miras sözleşmesinin sona 
erme şekilleri şu şekilde 
sıralanabilir;

*Tarafların yazılı olarak 
karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi 
sona erdirmesi,
*Mirasçı atanan veya kendisine 
belirli mal bırakılan kişinin 
miras bırakandan önce ölmesi 
(Kendiliğinden sona erme 
sebebi), 
*Miras sözleşmesiyle mirasçı 
atanan veya kendisine belirli 
mal bırakılan kişinin, miras 

bırakana karşı miras 
sözleşmesinin yapılmasından 
sonra mirasçılıktan çıkarma 
sebebi oluşturan davranışta 
bulunduğu ortaya çıkması 
halinde miras bırakanın 
sözleşmeden dönmek istemesi,
*Miras sözleşmesi gereğince 
sağlararası edimleri isteme 
hakkı bulunan taraf, bu 
edimlerin sözleşmeye uygun 
olarak yerine getirilmemesi 
veya güvenceye 
bağlanmaması, (Örneğin miras 
sözleşmesi ölünceye kadar 
bakma karşılığında yapıldıysa 
ve mirasçı bunu yerine 
getirmiyorsa miras bırakan 
miras sözleşmesinin iptalini 
isteyebilir.)
*Miras bırakanın yanılma, 
aldatma, korkutma veya 
zorlama sonucunda sözleşme 
yapması hali ve bu irade 
sakatlığı oluşturan halden 
kurtulduğu tarihten itibaren 1 
yıl içinde sözleşmeden 
dönmesi,
*Miras sözleşmesinin miras 
bırakanın tasarruf ehliyeti 
bulunmadığı bir sırada 
yapılması,

*Miras sözleşmesinin içeriğinin, 
bağlandığı koşulların veya 
yüklemelerin hukuka veya 
ahlâka aykırı olması, 
*Miras sözleşmesinin kanunda 
öngörülen şekillere uyulmadan 
yapılması hallerinde sözleşme 
feshedilebilir veya sona 
erdirilebilir. 
Özellikle miras sözleşmesinin 
tarafı olan kişinin miras 
bırakandan önce ölmesi halini 
biraz daha detaylandırmak 
gerekir. Miras bırakandan önce 
ölen kişinin mirasçıları, aksi 
kararlaştırılmış olmadıkça, 
ölüme bağlı tasarrufta 
bulunandan, miras sözleşmesi 
uyarınca elde ettiği ölüm 
tarihindeki zenginleşmeyi geri 
isteyebilirler. 
Bu durumlar ortaya çıkarsa 
tarafların karşılıklı anlaşması 
olmasa dahi miras sözleşmesi 
iptal edilebilir. Ayrıca miras 
sözleşmesi ile yapılan ölüme 
bağlı kazandırmalar, 
mirasbırakanın tasarruf 
edebileceği kısmın sonradan 
daralması yüzünden hükümsüz 
olmaz; sadece tenkis talebine 
konu olabilir.

“M�ras
Sözleşmes�”

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HUKUKTA BU HAFTA

avukatgurbuzkamburoglu
www.gurbuzkamburoglu.av.tr

avgurbuz@gurbuzkamburoglu.av.tr

DNA VE BİYOTEKNOLOJİ KONFERANSI
Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sertaç Özdemir, Fen Lisesi ve Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi öğrencilerine bilimsel gelişmeler üzerine Konferans verdi.
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Osman KOYUNCU

KURAN'IN EVRENSEL MESAJININ TAM ANLAŞILMAMASININ NEDENİ
ir Müslüman, Kuran ve Hz. 

BMuhammed hakkında, Kuran ve Hz. 
Muhammed'in gerçek sözleri ve 

irade ettikleri manalarda haktır, demelidir. 
Kuran'ın büyük bir kısmı(müteşabih ayetler) 
ve Hz. Muhammed'in gerçek hadislerinin 
çoğu yorum ve tevil isterler, bunlarda 
sadece akla gelen ilk manaların doğru 
olduğu düşünülmemeli diğer manalar da 
dikkate alınmalıdır. Dini metinleri anlamak 
için, edebiyat, dilbilgisi, belagat, mantık, 
sosyoloji, antropoloji(insanın geçmişini 
araştıran ilim), büyük bir insan olan 
kâinatın duyguları dediğimiz fen bilimlerini 
vs bilmekle ve aynı zamanda hür bir 
düşünceye sahip olunmalıdır. 

   Kuranda geçen âlemlerden maksat, çoğu 
bilim adamlarıma göre insanlardır ve her 
bir insan ayrı bir âlemdir. Bir kişiye veya bir 
ekole bağlı insanlar bağımsız ve hür 
düşünemez. Yorum isteyen ayet ve 
hadisler hakkında konuşmak isteyen kişi, 
Allah ve Hz Muhammed'in irade ettiği 
manalar haktır dedikten sonra, çeşitli 
bilimleri göz önüne alarak, bence irade 
edilen manalar şunlardır demeli. Bu durum, 
dinin anlaşılmasında büyük önem taşır ve 
ilmi gelişmelere yol açar.  Kuran şu sebep 
için içindi, geçmiş âlimler bu şekilde dedi 
deyip tamamın doğru olduğu 
düşünülmemelidir. Ulaşım, işletişim, tıp, 
teknoloji vs her şey gelişiyor da yalnız 
geçmiş din adamlarının yorumları mı 
değişmiyor?    Kuran'ın, her zaman için 
yeni ve geçerli manaları vardır. Allah, kutsal 
kitaplar ve peygamberler zamana bağlı 
değildir, çünkü onlar zamanlar üstüdür. 
Zaman yaratılmıştır, Allah yarattığına bağlı 

kalmaz. Zaman kavramını doğru 
anlamayanlar dini metinleri de doğru 
anlayamaz. 

   Zaman kavramını daha önceki yazımda 
anlattığımız gibi şimdi basitçe şöyle 
açıklayayım. Bir vadi içinde olduğumuzu 
düşünelim. Vadinin içi şimdiki zaman, sağ 
tarafı gelecek ve sol taraf ise geçmiş 
zaman olsun. Bizler vadinin içinde yalnız 
şimdiki zamanı görürüz, geçmiş ve 
geleceği göremeyiz.  Uçakla yüksekten 
birisi vadiye bakarsa, geçmiş, şimdiki ve 
gelecek zamanı birden görebilir. Teşbihte 
hata olmaz derler, Allah, kutsal kitaplar ve 
peygamberlerde zaman kavramını bu 
şekilde düşünmeli, Allah'ı kendimizle kıyas 
etmemeliyiz. Dindarlar ve hocaların çoğu 
zamanı kendi anlayışına göre 
yorumluyorlar.  Bazı düşünürler, haklı 
olarak, Allah'ı en iyi bilen, zamanı en iyi 
anlayan kuantum fizikçileridir diyorlar. 

   Dindarların çoğu kutsal metinlerinin 
gerçek manasını tam bilmedikleri için fen 
bilimlilerini dışlıyorlar. Metni açıklamak 
mecburiyetinde kaldıklarında bazı 
hurafeleri delil, diye öne sürüyorlar. Bilimsel 
gerçeği araştıran insanları dinden 
soğutuyorlar.  Bu asrın çoğu dindarı da 
dinsizler gibi cehalette kalıyorlar bilimle 
yüzleşemiyorlar. İnsanlık bu zamanda dilin 
ve sembolizmin manalarını gereği gibi 
bilmiyor. İnsanların çoğu ruhsuz, dilsiz bir 
cenaze durumuna geldi. Dini metinlerin 
doğru anlaşılması ve insanlığa yeniden bir 
ruh olması için ilimler ve hür düşünce 
yeterlidir. Allah bir tane olduğuna göre 
bütün ilimler, dini fenni hepsi O'nundur.

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi, Trabzon Hayri Gür Spor Salonunda yapılan
Okul Sporları Bilek Güreşi müsabakalarında 13 il birinciliği elde ederek rekor kırdılar.

HABER

13 İL BİRİNCİLİĞİ İLE
REKOR KIRDILAR

akfıkebir Gülbahar 

VHatun Anadolu 
Lisesi, Trabzon 

Hayri Gür Spor 
Salonunda yapılan Bilek 
Güreşi müsabakalarında 
sol kolda 7 il birinciliği, 3 
il ikinciliği ve 1 il 
üçüncülüğü, Sağ kolda: 
6 il birinciliği, 1 il ikinciliği 
ve 3 il üçüncülüğü 
kazanmıştır. Trabzon'u 
temsil edecek olan Bilek 
Güreşi birincileri 30-31 
Marta 2023 tarihlerinde 
Ardahan 'da yapılacak 
müsabakalarda 
katılacak.

eçtiğimiz 26 Şubat 2023 

Gtarihinde yapılan 
Vakfıkebir Ziraat Odası 

Başkanlığının Olağan Genel 
Kurulunda güven tazeleyen 
Başkan Muhammet Kılıç ve 
yönetim kurulu üyeleri, 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a nezaket ziyaretinde 
bulundular. Yapılan Vakfıkebir 

Ziraat Odası olağan genel 
kurulunda yeniden başkanlığa 
seçilen Muhammet Kılıç ve 
yönetim kurulu üyeleri İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı makamında ziyaret 
ettiler. Ziyarette Başkan Kılıç, 
Ziraat Odası olarak yapmak 
istedikleri ve düşüncelerini 
kaymakam Uzan'a anlatarak 

manevi destek istedi. İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Başkan Kılıç ve ekibini 
tebrik etti, hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu. Kaymakam 
Uzan, güzel ilçemizin güzel 
hizmetlere her zaman ihtiyacı 
olduğunu ve halkımızın 
beklentilerine cevap vermek 
durumunda olduklarını ifade etti.

BAŞKAN MUHAMMET KILIÇ'TAN
KAYMAKAM UZAN'A ZİYARET
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyen Başkan Muhammet Kılıç
ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'a nezaket ziyaretinde bulundular.

ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, Genel Başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun! Dedi.

C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet 

Keskin, Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Millet 
İttifakı'nın Cumhurbaşkanı 

adayı oldu. Ülkemiz için hayırlı 
uğurlu olsun! Diyerek bir mesaj 
yayınladı.
ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI 
UĞURLU OLSUN! KUTLU 
OLSUN!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin yayınladığı mesajında; 
“Adalet yürüyüşü ile başlayarak 
ilmek ilmek millet İttifakı'nı 
kuran, bu yolda birçok tehditle, 
suikast girişimi ile 
engellenmeye çalışılan ama 
korkmadan, yılmadan 
mücadelesini sürdüren Genel 
Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın 
Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Ülkemiz için hayırlı uğurlu 

olsun! Kutlu olsun!
İttifakımızın Sayın Genel 
Başkanlarına, duydukları güven 
için teşekkür ederim. Genel 
Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet 
İttifakı olarak ülkemizin her bir 
ferdinin çoktan beri hak ettiği 
aydınlık yarınlara en kısa 
sürede ulaşacağız. Hep 
beraber 85 milyonun nefes 
alacağı ve geleceğe güvenle 
bakacağı günler çok yakında.
Şimdi el ele, omuz omuza 
yürüyeceğimiz uzun bir 
yolumuz var. Bütün ittifakımızla 
birlikte takım halinde çok 
çalışacağız. Cumhuriyetimizi 
demokrasiyle taçlandıracağız. 
Saygılarımla…

10.03.2023

HALKIN SESİNİ DUYAN YOK MU?
Vakfıkebir İlçesi Kemeliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde bulunan İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü önünde yaşanan trafik sıkıntısı dolayısı ile vatandaş bu bölgeye cep istiyor. 

V
akfıkebir İlçesi Kemeliye 
Mahallesi Gülbahar 
Hatun Caddesi üzerinde 

bulunan İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü önünde yaşanan 
trafik sıkıntısı dolayısı ile 
vatandaş bu bölgeye cep 
istiyor. İlçe Tarım Müdürlüğünde 

işi olan vatandaşların buraya 
araçları ile geldiklerinde 
araçlarını park yapacak bir yer 
bulamadıklarında maalesef 
kazalara sebebiyet veriyorlar. 
Gün geliyor iki sıra araç yan 
yana park yapmak zorunda 
kalınıyor. Bu park sorunu da 

kazaları beraberinde getiriyor. 
Vatandaşlar bu sıkıntının önüne 
geçilmesi için yetkililere 
seslerini duyurmak istiyorlar. 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğünün bir an önce bu 
soruna el atmalarını istiyorlar. 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü önünde bulunan 
kaldırımın çok geniş olması 
dolayısı ile yapılacak 
çalışmanın çok kolay olacağını 
dile getiren vatandaşlar, 
kaldırım daraltılarak cep 
yapılabilir dediler. 
Bizlerde Karayolları Bölge 
Müdürlüğü başta olmak üzere 
ilçe yetkililerini göreve 
çağırıyoruz. Halkın sesine 
kulak verin ve o bölgeye acilen 
bir cep yapılmasını sağlayın ve 
kazaların önüne geçin. Aksi 
halde orada yaşanan sıkıntılar 
bitmeyecek. 

VAKFIKEBİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin
yaptığı operasyonda 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 

rabzon Narkotik Suçlarla 

TMücadele Şube 
Müdürlüğü, Asayiş Şube 

Müdürlüğü, Motosikletli Polis 
Timleri ve Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğünce adli 
makamlardan alınan arama 
kararına/talimatına istinaden 
Narkotik Suçlarla Mücadele 

kapsamında 9 şahıs hakkında 
işlem başlatıldığı açıklandı. 
Yapılan çalışmalarda;
98,83 gr. Metamfetamin 
maddesi,
16 gr. Sentetik Kannabinoid 
(Bonzai) maddesi,
20,51 gr. Skunk maddesi,
10 adet Sentetik Ecza,

1 adet Ruhsatsız Tabanca,
tabancaya ait Şarjör ve 3 adet 
Fişek ele geçirilmiştir denildi.
Düzenlenen sokak 
operasyonlarında 9 şahıs 
hakkında işlem başlatılmıştır. 
Zehirle mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecektir. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur denildi.
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BAŞKAN ZORLUOĞLU,
ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 25 günün ardından geldiği Trabzon'da yeni
haftaya esnaf ziyareti ile başladı. Bedesten Caddesi'nde yapımı tamamlanan altyapı, üstyapı,
aydınlatma ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Zorluoğlu, esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

BEŞİKDÜZÜ ANADOLU
LİSESİ'NDEN YARDIM KERMESİ
Beşikdüzü Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından geliri
depremzedelere gönderilmek üzere yardım kermesi düzenlendi.

B
eşikdüzü Anadolu Lisesi 
Okul Aile Birliği 
tarafından geliri 

depremzedelere gönderilmek 
üzere yardım kermesi 
düzenlendi. Okul bahçesinde 
düzenlenen kermese Beşikdüzü 
Kaymakamı Ferhat Vardar, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Emrah 
Demiral, protokol üyeleri, daire 
amirleri, siyasiler ve veliler 
katıldılar. Kermesin kurdelesi 
İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar 
ve protokol üyeleri tarafından 
kesilmesinin ardından kermeste 
tüketime sunulan yiyecekler 
ziyaret edildikten sonra 
kermese katılanlar öğle 

yemeğini burada yediler ve 
ödedikleri ücretlerin 
depremzedelere gitmek üzere 
destekte bulundular.
Beşikdüzü Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Şenol Ziya Yıldırım, 

“Deprem bölgesindeki 
vatandaşlarımıza destek olmak 
amacıyla Okul Aile Birliğimiz 
tarafından kermes düzenlendi. 
Kermesimize katılan herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi.

10.03.2023

epremin merkezi 

DKahramanmaraş'ın ve 
Elbistan'ın günlük 

yaşam koşullarını sağlamak 
için Bölge Koordinatörü olarak 
görev yapan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 25 günün 
ardından 2 Mart Perşembe 
günü Trabzon'a döndü. 
Çalışmalarla ilgili vakit 
kaybetmeden toplantı üstüne 
toplantı yapan Başkan 
Zorluoğlu, yeni haftaya ise 
esnaf ziyareti ile başladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 
ÇALIŞMALARINIZI 
GURURLANARAK 
İZLİYORUZ
Başkan Zorluoğlu, Trabzon 
halkının ve yabancı turistlerin 
en uğrak yerleri arasında yer 
alan Bedesten Caddesi'nde bir 
süredir yürütülen ve geçtiğimiz 
günlerde yapımı tamamlanan 
altyapı, üstyapı, aydınlatma ve 
kaldırım çalışmalarını yerinde 
inceledi. Çalışmalardan 
oldukça memnun kalan 
Başkan Zorluoğlu, çevre 

esnafını da ziyaret ederek, 
talep ve sorunlarını dinledi. 
Caddenin son halini çok 
beğendiklerini dile getiren 
çevre esnafı, “Depremin ilk 
gününden itibaren 
Kahramanmaraş ve 
Elbistan'daki çalışmalarınızı 
gururlanarak izliyoruz. Orada 
gece gündüz çalışırken, 
buradaki çalışmaları da ihmal 
etmediniz. Caddemiz çok güzel 
bir görüntüye kavuştu. Size ve 
ekibinize çok teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

İMAM SAĞLAM VEDA ETTİ
Vakfıkebir İlçesi Sinanlı Mahallesi halkı, emekliye ayrılan mahalle camii İmam HatipiHüseyin Sağlam için veda programı düzenlediler.

akfıkebir ilçesi Sinanlı 

VMahallesi Muhtarı 
Osman İskender 

önderliğinde mahalle sakinleri 
Emekliye ayrılan İmam Hatip 
Hüseyin Sağlam'a veda 
programı düzenleyip Plaket ve 
çeşitli hediyeler vererek onure 
ettiler. Çok duygulandığını 

belirten Emekliye ayrılan imam 
hatip Hüseyin Sağlam; "Sinanlı 
Mahallesi halkına başta 
muhtarımız Osman İskender 
olmak üzere herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. İyi ki 
varsınız. Allah sizlerden razı 
olsun" dedi. Mahalle halkı adına 
İmam Sağlam'a hizmetlerinden 

dolayı teşekkür eden Muhtar 
Osman İskender,  Hüseyin beye 
emeklilik yaşamında sağlık, 
sıhhat, huzur diliyoruz dedi.
Plaket törenine Mahalle muhtarı 
Osman İskender, Trabzon 
barosu Avukatlarından Avukat 
Mesut İskenderoğlu ve mahalle 
sakinleri katıldı.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -VAKFIKEBİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                             Basın ILN 1791236

TELERADYOLOJİSİ YÖNTEMİYLE BT TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 
4734 sayılı Kamu ihale 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:  2023/217780
1 –İdarenin
a) Adı:  DEVLET HASTANESİ -VAKFIKEBİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:  ÇARSI MAHALLESİ SAHİL CADDESİ 461400 VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:  4628510000 -4628415281  
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:  TELERADYOLOJİSİ YÖNTEMİYLE BT TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMET ALIMI  
b) Niteliği, türü ve miktarı: 12600 Adet 9 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyle Bt Tetkik Raporlandırma 
Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'da yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:  VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:  işe başlama tarihi 01.04.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi:  01.04.2023
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.03.2023 - 10.00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ TOPLANTI 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.
4.1.2.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/kuruculaıma ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği idari 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 kriter.
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare 
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
15.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HASTANE ÇALIŞANLARININ 8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü tarafından 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla
Vakfıkebir Devlet Hastanesi kadın çalışanlarına yönelik sohbet programı düzenlendi.

üzenlenen sohbet 

Dprogramına katılan Müftü 
Şükür Küçük, kadın 

çalışanlara yönelik yaptığı 
sohbette, “İslam kadına değer 
veren dinin adıdır.” diyerek 
sözlerine başladı. Küçük, İslam'ın 
kadına verdiği değer, İslam da 
kadın hakları konularına değindi. 
Kur'an-ı Kerim'in 4. Suresi olan 
Nisa(kadınlar) Suresi hakkında 

bilgiler verdi. Kadın çalışanlar 
sohbeti büyük bir ilgi ve dikkatle 
dinlediler. Sohbetin sonunda 
güncel meseleler ve fıkhi 
konularda Müftü Küçük' e sorular 
sordular. Sorulan tüm soruları 
cevaplandıran Müftü Küçük 
programa katılım sağlayan tüm 
sağlık çalışanlarına teşekkür etti 
ve 8 Mart dünya kadınlar gününü 
kutladı. “Kurum olarak her zaman 

kadın çalışanların yanındayız ve 
olmaya devam edeceğiz diyen 
Müftü Küçük 7/24 ADRB vaizimiz 
ve bizlere ulaşabilirsiniz, din 
hizmeti anlamında ihtiyaç 
duyulan her alanda sizlere 
yardıma hazırız” dedi. 
Programdan son derece 
memnun olduklarını dile getiren 
Kadın çalışanlar Müftü Küçük'e 
teşekkür ettiler.
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alilik ve Belediye 

VBaşkanlığı tecrübesi 
nedeniyle depremin 

merkezi Kahramanmaraş'ta 
Bölge Koordinatörü olarak 
görevlendirilen Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 25 günün 
ardından Trabzon'a geldi.  
Kardeş şehir 
Kahramanmaraş'ın ve 2. 
depremin merkez üssü 
Elbistan'ın yaralarını sarmak ve 
günlük yaşam koşullarını 
sağlamak için Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinin tüm 
imkânlarını seferber eden ve 
yaptığı çalışmalarla her kesim 
tarafından takdirle karşılanan 
Başkan Zorluoğlu için belediye 
binası girişinde karşılama 
töreni düzenlendi. Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla 
Ataman, daire başkanları ve 
çalışanlar tarafından karşılanan 
Başkan Zorluoğlu'na çiçek 
takdim edildi.
“ÇOK BÜYÜK MÜCADELE 
VERDİK”
Bölgede yürütülen faaliyetlerle 
ilgili çalışma arkadaşlarına bilgi 
veren Başkan Zorluoğlu, 
“Bölgede geçici barınma 
yerleri, konteyner kentler, 
binaların yıkılması, enkazların 
kaldırılması gibi çalışmalarla 
sosyal birtakım aktivitelerle 
acıların paylaşılması daha 
organize bir şekilde devam 
ediyor. Biz de Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Maraş bölgesinde ve bilhassa 
Elbistan'da bizzat çalışan, 

burada olup da oraya gönlüyle 
destek veren siz değerli 
çalışanlarımızın, 
yöneticilerimizin gayretleriyle 
Elbistan'da bir fark oluşturduk. 
En başından itibaren gerek kriz 
merkezinde gerek dışarıda 
Büyükşehir Belediyesi 
organizasyonuyla insanların 
biraz daha rahata kavuşması 
adına çok büyük mücadele 
verdik. Ben bütün 
arkadaşlarımıza sizlerin 
şahsında teşekkür ediyorum. 
Oradan elimizi çekmiş değiliz. 
Bizimkisi bir mola. 
Arkadaşlarımız orada 
çalışmaya devam ediyor. 
İnşallah gelecek hafta 
içerisinde bölgeye gideceğiz. 
Böyle birkaç ay bir elimiz 
Elbistan'ın ve Maraş'ın 
üzerinde olacak. Desteklerimiz 
devam edecek” ifadelerini 
kullandı.   
“GÖZLERİM YAŞARARAK 
TAKİP ETTİM”
Yürütülen çalışmaların Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinden 
ibaret olmadığını da belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Depremin 
ilk anından itibaren Trabzon 
halkının ve diğer kurumların 
bölgeye yardım yetiştirebilmek 
için ortaya koydukları gayreti 
ben çoğu kez gözlerim 
yaşararak takip ettim. 
Gerçekten sadece 
Kahramanmaraş'a değil 
depremden etkilenen tüm illere 
çok büyük yardımlar gitti. 
Trabzon'dan gelen yardımlar 
çok daha tasnif edilmiş, 

paketlenmiş, daha kolay ve 
hemen depremzedeye 
ulaşacak durumda geldi. Bu 
çok önemli. Trabzon hakikaten 
bölgeye yağmur gibi yardım 
yağdırdı. Bölgede Trabzon'un 
yardımları çok yoğun şekilde 
hissedildi. Ve oradan bu tarafa 
da çok sayıda depremzedeyi 
gönderdik. Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Daire Başkanımız 
organize etti. Trabzon'da şu 
anda 15 bin civarında 
depremzedeyi misafir ediyoruz. 
İstatistiklere baktım, yurtlarda 
ve otellerde kalanlardan daha 
fazla evlerde kalan var. 
İnsanların depremzedeleri 
kendi evlerinde ağırlamaları 
misafir etmeleri çok kıymetli. 
Depremzedelerin de 
Trabzonlularla ilgili sözleri 
bizleri de orada motive etti, 
gururlandırdı. Trabzon 
halkımıza da bu büyük 
gayretleri ve özverileri için 
teşekkür ediyorum.  Hepinize 
bu güzel karşılama için 
teşekkür ediyorum” dedi.
 “ATAMAN: TÜM ŞEHİR 
SİZİNLE İFTİHAR ETTİ”
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman ise, 
karşılama töreninde yaptığı 
kısa açıklamada, “Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak yaptıklarınızdan öte 
Türkiye genelinde böyle bir 
afete müdahale örneği ortaya 
koyduğunuz için tüm şehir 
sizinle iftihar etti. Elinize 
ayağınıza sağlık” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildiği
Kahramanmaraş'ta etkin çalışma yürüten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,
25 gün sonra Trabzon'a döndü. Başkan Zorluoğlu, belediye binası girişinde Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Atilla Ataman, daire başkanları ve çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılandı.  

10.03.2023

AFRİKA'DAN GELDİ MÜSLÜMAN OLDU
Beşikdüzü İlçesine gelin olarak gelen Güney Afrika'lı
Courtney Sasha Cook İslam dinini seçerek Müslüman oldu.

B
eşikdüzü Şahmelik 
Mahallesi'nden Osman 
Uzunyılmaz, tanıştığı 

Güney Afrika vatandaşı 

Courtney Sasha Cook ile 
Beşikdüzü Müftülüğü'ne 
müracaat ederek gelin 
adayının önce Müslüman 

olmak istediğini ve ardından 
nikah kıydırmak istediklerini 
belirttiler.
Beşikdüzü Müftüsü İhsan 
Öz, İslamiyeti kabul eden 
Courtney Sasha Cook'a 
önce kelime-i şahadet 
getirterek Müslüman 
olmasını sağladı. Ardından 
Beşikdüzü Çakmak Cami 
İmam Hatibi Sezgin Yanık'ın 
Kur'an-ı Kerim tilavetinin 
ardından gençlerin nikahı 
İlçe Müftüsü İhsan Öz 
tarafından kıyıldı.
Kendisine 'İhtida Belgesi'nin 
yanında İngilizce Kur'an-ı 
Kerim Meali ve İslam Dini 

Esaslarını anlatan İngilizce 
broşür ve kitapçıklar hediye 
edildi.

MÜFTÜ, KÜÇÜK MUSTAFA
GÜNEY'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Aslen Vakfıkebirli olup Almanya da İkamet
eden emekli İmam Hatip Seyit Güney'in babası Mustafa Güney'i evinde ziyaret etti.

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Vakfıkebir Sekmenli 
Mahallesinden olup Trabzon/ 

Fatih mahallesinde ikamet eden 
Emekli İmam Hatip Seyit 
Güneyin babası Mustafa 

Güneyi, evinde ziyaret etti.
Hasta vatandaşlara onların aile 
yakınlarına moral ve manevi 
destek amacıyla gerçekleştirilen 
ziyarette, Müftü Küçük Mustafa 
Güney in oğlu Ömer Güney 
ilebir sohbet edip hâl ve 
hatırlarını sordu, babasının 
sağlık durumlarıyla ilgili bilgi 
aldı. 
Hasta ve yaşlılarla ilgilenen aile 
yakınlarına, moral ve manevi 
destek anlamında nasihatlerde 
bulunan Müftü Küçük, tüm 
hastalara Allah'tan acil şifalar, 
sabır ve metanet, yakınlarına 
da kolaylıklar, sağlıklı ve 
bereketli ömürler temennisinde 
bulundu. Ziyaret edilen 
Hastanın oğlu Ömer Güney 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
Müftü Küçük' e teşekkürlerini 
ifade ederek dua etti.

GÜNAYDIN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Caferli Mahallesi sakinlerinden emekli Polis memuru
Kemal Günaydın (68), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. 

akfıkebir İlçesi Caferli 

VMahallesi sakinlerinden 
emekli Polis memuru 

ayrıca Otobüs yazıhane 
işletmeciliği yapan Kemal 
Günaydın (68), bir süreden beri 
yakalandığı amansız hastalık ile 
mücadele ediyordu. Günaydın; 
İstanbul'da tedavi gördüğü 
hastanede yaşam mücadelesini 
kaybetti. Günaydın Trabzon 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Tayfun Günaydın'ın da babası 
olan merhum Kemal Günaydın'ın 

cenaze namazı 6 Mart 2023 
Pazartesi günü öğlen namazına 
müteakip Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camide kılınarak Caferli 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Cenaze törenine TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 

Uzan, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ataman, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, siyasi partilerin 
temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe 
esnafları ve sevenleri katıldı. 3 
çocuk babası merhum Kemal 
Günaydın'a Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

VAKFIKEBİR'DE BİR
KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Vakfıkebir ilçesi Yıldızköyü Mahallesi yol güzergahı üzerinde
pazartesi günü sabah saatlerinde bir kişi ölü olarak bulundu.

akfıkebir ilçesi Yıldızköyü 

VMahallesi yol güzergahı 
üzerinde pazartesi günü 

sabah saatlerinde bir erkek 
cesedi bulundu. Vatandaşların 
sabah saatlerinde yol kenarında 
bulunduğu erkek cesedi ile ilgili 
Jandarmaya haber verildi. Olay 
yerine gelen Vakfıkebir İlçe 
Jandarma ekipleri kişinin 

üzerinde kimliğini bularak bu 
şahsın 42 yaşında Ahmet 
Gürcan Şişmanoğlu olduğu 
belirlendi. 
Olayla ilgili soruşturma 
başlatılırken, otopsi sonucu adli 
tıptan yapılan açıklamada 
şahsın kalp krizi geçirerek 
öldüğü bilgisi verildi. Merhum 
Şişmanoğlu'nun cenazesi Salı 

günü adli tıp kurumundan 
alınarak Tonya İlçesi Sayraç 
Mahallesi merkez camiinde 
ikindi namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından 
aynı yerdeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Şişmanoğlu'na Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.  
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ABDULLAH AVCI İSTİFA ETTİ
Trabzonspor'da Abdullah Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bordo mavili takıma veda etti.

ERTUĞRUL DOĞAN
RESMEN AÇIKLADI 
Trabzonspor asbaşkanı Ertuğrul Doğan başkanlık için adaylığını açıkladı.

azen durmak gerekir. Derin bir nefes 

Balmak, çok fazla düşünmemek ve 
olacaklara güvenmek gerekir.  Çok 

sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin 
güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim 
olmadan koşulsuz, beklentisiz hoşça kal 
deme vakti geldi.  Trabzonspor taraftarları, 
coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep 
kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü 
yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz 
fırtınalı toprakları bilerek geldik.  Onlara 
çok uzun süre özlemini çektikleri bir 
şampiyonluğu yaşattığmıız için 
gururluyum. Taraftarlara, şehrin güzel 
insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, 
yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara 
sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya 
gelmeme, burada kalmama, halatımın en 
güzel anılarını yaşamama vesile olan 
sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir 
şükran borcum var. Onu unutmayacağım. 
Hiç kimse unutmasın. Şampiyon 
Trabzonspor geriye değil ileriye gitmeli. 
Bölünmemeli, birleşmeli,. Kazandıklarını 
yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok 
daha parlak günler görmeli.  Trabzon'u ve 
Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal 
edin.

E
rtuğrul Doğan 
açıklamasında şu ifadeleri 
kullandı: Değerli 

Trabzonsporlular, Öncelikle 
Sayın Başkanımız Ahmet 
Ağaoğlu'na hizmetleri ve bize 

öğrettiklerinden dolayı minnettar 
olduğumu vurgulamak isterim. 
Başkanımız Sayın Ağaoğlu ve 
yönetim kurulumuzla bundan 
tam 5 yıl önce Nisan 2018'de 
zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa 

çıktık. Bu yolculukta sizlerin de 
desteğiyle çok güzel hikayeler 
yazıp, müzemize biri 
şampiyonluk olmak üzere hepsi 
birbirinden değerli 4 kupa 
koyduk. Üzülerek ifade etmeliyim 
ki, bu sezon özelinde İşler 
İstediğimiz gibi gitmedi maalesef. 
Şu bilinmelidir ki yaşanan 
mutsuzluğun temelinde şahsımın 
da sorumluluğu var. Gerek saha 
içi gerekse saha dışı 
organizasyonlarında daha 
sağlıklı kararlar almamız 
gerekiyordu. Bu olumsuz durumu 
düzeltebilecek umudumuz, 
inancımız, birikimimiz, 
tecrübemiz, özgüvenimiz ve 
"inadımız" tabii ki var. Birlikte 
daha güzel hikayeler 
yazacağımızdan camiamızın en 
ufak şüphesi kesinlikle olmasın.
Şimdi yeni bir yolculuğun ilk 
adımlarını atma vakti... 
Canımdan çok sevdiğim, çatısı 
altında olmaktan büyük gurur 
duyduğum Trabzonsporumuz'un 
başkanlığına aday olduğumu siz 
değerli ailemle paylaşıyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayacağımın 
sözünü veriyorum. Allah 
yardımcımız olsun...

TRABZONSPOR'UN İÇ SAHA SERİSİ SONA ERDİ
Trabzonspor, Ümraniyespor karşılaşmasında mağlup olmasıyla birlikte iç sahada yenilmeme serisini kaybetti.
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rabzonspor, Spor Toto 

TSüper Lig'in 24. Haftasında 
Ümraniyespor ile karşılaştı. 

Bordo mavililer karşılaşmayı 
Sekidika (51. Dk.) ve Umut 
Nayir'in (65. Dk.) golleriyle 2-1 
kaybetti. Trabzonspor'da golü 83. 
Dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. 
Fırtına en son 8 Mart 2021'de 
Alanyaspor karşısında 3-1 

kaybettiği maçın ardından tam 
36 maçdır evinde mağlup 
olmuyordu. Trabzonspor'un 726 
günlük iç sahada mağlup 
olmama serisi , Ümraniyespor 
maçıyla sona erdi.
“TRABZONSPOR ŞAMPİYON 
OLDUĞU GEÇEN SEZONU 
ARIYOR”
Geçen sezon ligde 23 maç 

sonunda 54 puan elde eden 
bordo-mavililer, bu sezon aynı 
dönemde 16 puan daha az 
toplayarak 38 puanda kaldı.
Karadeniz ekibi, 37 sezonluk 
şampiyonluk hasretine son 
verdiği geçen sezonun 23 
haftalık döneminde 16 galibiyet, 
6 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 54 
puanla puan cetvelinde 1. sırada 

yer alırken, bu sezon 23 maçta 
11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 
mağlubiyet ve 38 puanla 6. 
sırada kendine yer bulabildi.
“KALESİ DÜŞTÜ”
Trabzonspor, 23 maçlık 
dönemde bu sezon daha az gol 
attı, daha fazla gol kalesinde 
gördü. Bordo-mavililer, geçen 
sezon 41 gol atıp 17 gol yerken 

bu sezon 35 gol atıp 31 gole 
engel olamadı. Böylelikle 6 gol 
az atan Karadeniz ekibi, 14 gol 
de fazla yedi.
“ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 
GERİDE KALDI”
Trabzonspor, geçen sezon ligi 
domine ederek şampiyonluğa 
ulaşırken bu sezon ise yarıştan 
erken koptu. Ligde 57 puanlı 

Galatasaray'ın 19 puan gerisine 
düşen bordo-mavililer, 38 puanla 
6. sırada yer alırken geçen 
sezonki başarısının çok 
uzağında kaldı. Lig yarışından 
erken kopan, Avrupa 
Kupaları'nda da mücadele ettiği 
3 kulvardan elenen bordo-
mavililerde tek hedef Ziraat 
Türkiye Kupası kaldı.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

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 

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

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.”

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

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi, Trabzon Hayri Gür Spor Salonunda yapılan
Okul Sporları Bilek Güreşi müsabakalarında 13 il birinciliği elde ederek rekor kırdılar.

> Sadık AYDIN 4'de > Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

BAÞKAN MUHAMMET KILIÇ'TAN
KAYMAKAM UZAN'A ZÝYARET
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurulunda
güven tazeleyen Başkan Muhammet Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri,
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'a nezaket ziyaretinde bulundular.

İKLİM MÜHENDİSLİK’TE

MÜHENDİSLİK

0533 073 7313
0462 616 0061

SERDAR MUSAOĞLU

1 Günde İş Tesl�m�
Doğalgaz Tes�satı
Petek Tes�satı
Proje & Gaz Açma
Ücrets�z Keş�f

UZMAN KADRO İLE VAKFIKEBİR’DE HİZMETİNİZDE
Adres: Tonya Yolu Üzer� Müftülük Karşısı - Vakfıkeb�r

13 ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ ÝLE
REKOR KIRDILAR

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM,

BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN

HİZMETİNİZDEYİZ.

“ “


