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CHP Vakfıkebir İlçe Danışma Meclisi Toplantısı parti binasında yapıldı. Geniş katılımın olduğu toplantıya,
CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve İlçe Başkanı Mehmet Keskin'in konuşmaları damgasını vurdu.

> Sadık AYDIN 7'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

ERBAKAN BÜYÜKLİMAN'A GELİYOR

> Abdulkadir AYNACI 7'de

> Sadık AYDIN 6'da

VAKFIKEBÝR YEREL ANLAMDA YÖNETÝLEMÝYOR

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan
"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Vakfıkebir'de uygulama yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir ve Çarşıbaşı İlçe Başkanları, gazetemizi
ziyaret ederek Dr. Fatih Erbakan'ın ilçelerini ziyaret edeceğini belirterek,
tüm halkımızı Sayın Erbakan'la buluşmaya davet ediyoruz dediler.

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 3. Geleneksel Mustafa Turupçu'yu
Anma Satranç Turnuvasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“SONUNDA KURULDU”
Sürekli olarak kazalar meydana 
geliyordu…
Vakfıkebir sahil girişi Terminal kavşağında 
kırmızı ışık ihlali yüzünden kazalar 
meydana geliyordu.
Şimdi ise MOBESE kuruldu…
Artık kaza olduğunda beyana dayalı ifade 
alınmayacak…
Artık her şey kameradan izlenebilecek…
İlk başta yapılması gereken işleri, en sona 
bırakıyoruz…
Ama sonuç olarak yapıldı…
Burada olan kazaların birçoğu sürücülerin 
dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Sürücüler 
dikkatli olsa birçok kaza meydana 
gelmeyecek…
Buraya ya bir viyadük yada Vakfıkebir'e 
girişin bir taraftan kapanmasıdır…
Sürücülerin dikkatsizlikleri yüzünden 
sonuçta ağır oluyor…
**************************
Vakfıkebir'de barınak ilgi odağı oldu…
Geçen haftalarda kaleme aldığım bir 
hayvan barınağı yapılsın, herkes gönüllü 
olur demiştim…
Bu yazımızla beraber ilgi odağı haline 
geldik ve herkes destek vermeye hazır…
Vakfıkebir Belediyesi tarafından yapılırsa, 
insanlar gönüllü olacaklar…
Mama ve yemek tedariki insanlar 
tarafından karşılanabilecek…
Sokaklarda başıboş sokak hayvanı 
kalmamış olur ve onlarında bir yuvası 
olmuş olacak…
İnsanlar, çocuklar sokaklarda rahatça yürür 
hale gelmiş olacak…
Belediye Başkanı Muhammet Balta, bu 
barınak olayına el atacak 
düşüncesindeyim…
***************************
Kaymakam Uzan için iyi yorumlar gelmeye 
devam ediyor…
Bir buçuk ay önce göreve atanan 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, koltukta 
oturmayı sevmiyor.
Fırsat buldukça halkla iç içe…
Esnafı ziyaret edip çay içiyor ve tanışma 
turlarına devam ediyor…
Esnaf ve halk yeni atanan 
Kaymakamımızdan memnun…
Kaymakamlık ile esnaa olan diyalog 
kırılıyor…
****************************
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti olarak, 81 
İlin Cemiyet Başkanlarını Trabzon'da 
ağırladık…
Geçen hafta Cuma günü başlayan ve 
Pazar günü biten ziyaretten çok memnun 
kaldılar…
Trabzon'da bir ilki gerçekleştirdik…
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 
İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, '81 İl 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon'da 
Buluşuyor' projesi kapsamında, Türkiye 
genelinde 81 ilde görev yapan Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanları ağırlanmış oldu…
Bizlere desteklerini esirgemeyen, Valimiz 
İsmail Ustaoğlu'na, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'na, Ortahisar 
Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e, 
Akçaabat Belediye Başkanımız Osman 
Nuri Ekim'e, Maçka Belediye Başkanımız 
Koray Koçhan'a bir kez daha teşekkür 
ediyorum…
*****************************
18 ilçe belediyesinin bütçesi, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşüldükten sonra oy birliği ile kabul 
edildi.
Ortahisar 294 Milyon TL, Akçaabat 225 
Milyon TL, bu yılki bütçede en yüksek alan 
iki ilçe…
Vakfıkebir ise 30 Milyon 265 TL ile 8. 
sırada yer aldı…
2020 nüfus verilerine göre; Ortahisar'dan 
(330.373) sonra Vakfıkebir (27.332) 7. 
sırada yer aldı…

V
akfıkebir CHP İlçe 
Danışma Kurulu 
Toplantısına CHP 

Trabzon İl Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu'nun yanı sıra 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, Tonya İlçe 
Başkanı Şuaib Aydın, 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hacı 
Sultan Balcı, CHP Trabzon İl 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe 
Nil Bektaş, CHP önceki 
dönem milletvekili adayı ve 
eski ilçe başkanı Zülküf 
Çavdar, CHP önceki dönem 
ilçe başkanı Şenol Zaman, 
CHP önceki dönem belediye 
başkan adayı Emin Uludüz, 
CHP Vakfıkebir Kadın Kolları 
Başkanı Sevcan Yılmaz, 
Vakfıkebir Fırıncılar Derneği 
Başkanı Davut Kutoğlu, 
Önceki dönem Karadağ 
Yaylası Koruma 
Güzelleştirme Derneği 
Başkanı Adil Yılmaz ve 
yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
CHP Vakfıkebir İlçe Danışma 
Meclisi toplantısı İl Başkanı 
Ömer Hacısalihoğlu'nun 
katılımları ile parti binasında 
yapıldı. Burada konuşan İl 
Başkanı Hacısalihoğlu, “Kötü 
dili kim kullanırsa kullansın, 
toplumun onların peşinden 
değil de; iyinin, güzelin, 
uzlaştırıcı dilin yanında 
olması taraftarıyım” dedi.
“20 YILIN SONUNDA KAR 
ERİMEYE BAŞLADI”
İl Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu konuşmasında, 
CHP'nin ilk seçimde 
sandıktan birinci parti 
çıkacağını iddia ederek , 
“Bunu AK Parti'nin kurmayları 
da dahil, en başından en alta 
kadar hepsi biliyor ve bu 
gerçeği önlerine gelen 
anketlerde görüyorlar. Fevri 
davranmalarının 
sebeplerinden biri de budur. 
20 yıllık AK Parti iktidarının 
sonunda artık kar erimeye 
başlamıştır. Bu bağlamda 
bizlere düşen görev, bir 
birimizin açığını aramak 
yerine bir birimizin açığını 
kapatmak zorundayız. Başta 
Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu olmak üzere, 
grup sözcülerimizin, grup 
başkan vekillerimizin, MYK 
sözcülerimizin söylemleri 
üzerinden CHP'nin ürettiği 
politikaları sokağa, 
vatandaşa, köyde Ayşe 
teyzeye; şehirde esnafa, 
Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye 
ve Fatma'ya, hepsine 
anlatmak zorundayız” dedi.  

“KARAKIŞ ZOR VE ÇETİN 
GEÇECEKTİR”
İl Başkanı Hacısalihoğlu 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:” Türkiye bu gün, 
ekonomik olarak iasın 
eşiğindedir. Karakış, çok zor 
ve çetin geçecektir. Doların 
iki haneli rakamlara 
vurduğunu gördünüz. 
Kömürden tutunuz, ev 
kiralarına; soğandan 
patatese, yağa kadar her şey 
zamlandı. 20 yılın sonunda 
geldiğimiz nokta, hükümetin 
gözleri önünde insanların 
ezildiğidir. Bunun çaresi ise 
CHP'dir. Özellikle CHP'nin, iki 
yıllık pandemi dönemindeki 
aktif ve öncü yönü bizi 
iktidara taşıyacak. Şu an 
anketlerde Trabzon'dan iki 
vekilliğimiz görülüyor. Eğer 
bir hata yapmazsak, bir 
birimize dayanışarak 
yürürsek, bunu üç vekil 
yapmak işten bile değil. 
Eleştirileri burada yapalım, 
asla sokaklarda yapmayalım” 
şeklinde konuştu.
“KIRICI VE KÖTÜ DİLİ 
DÜZELTMESİ GEREKEN 
İKTİDARDIR”
İl Başkanı Hacısalihoğlu 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Özal dahil, ondan sonraki 
siyasi liderlerin 
konuşmalarını videolardan 
takip ediyorum ve birbirlerine 
karşı olan hitaplarını 
görüyorum. Bu ülkede çok 
partili siyasi hayata geçtikten 
sonra Menderes'le İnönü 
arasında veya Demirel'le 
İnönü arasındaki siyasi 
nezaketi de biliyorum. Hepsi 
rahmetli oldu, Allah rahmet 
eylesin. Bu söylemleri 
düzeltmesi gereken iktidardır. 
Geçmişte hatırlıyoruz; 
dönemin Başbakanı 'ya taraf 
olun, ya bertaraf olursunuz' 
diyerek ilk kutuplaşmayı ve 
insanların birbirleri karşısında 
hedef olmayı amaçlayan bir 
söylemi vardı. Bu gün de 
siyaset yapanların kamuoyu 
karşısında hoş 
karşılanmayan bu kırıcı dili 
tabii ki tasvip etmiyoruz. Bu, 
siyasetin hangi 
yelpazesinden olursa olsun; 
kendi partimiz içinde de 
böyle söylemleri kabul 
etmiyoruz, karşı taraftan da 
böyle bir söylem olsa kabul 
etmeyiz. Aslında, sokak daha 
çok kendine dikkat etmeli. 
Sokak, bu tip sivri dili, 
kutuplaştırıcı, uzlaşmadan 
uzak, ötekileştirici dilin 

yanında değil, karşısında yer 
alır. Sonuçta 83 milyon farklı 
siyasi partilerden olsak da; 
sokağa çıktığımız zaman yüz 
yüze bakıyoruz. Dolayısıyla 
yarın sokağa çıkıldığında da 
insanların bir birinin yüzüne 
bakabileceği, birbiriyle oturup 
bir çay içebileceği ortamların 
oluşması gerekiyor. 
Dolayısıyla, kötü dili kim 
kullanırsa kullansın, 
toplumun onların peşinden 
değil de; iyinin, güzelin, 
uzlaştırıcı dilin yanında 
olması taraftarıyım” dedi. 
“VAKFIKEBİR YEREL 
ANLAMDA 
YÖNETİLEMİYOR”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ise yaptığı 
konuşmasında şu ifadeleri 
kullandı, “Vakfıkebir yerel 
anlamda yönetilemiyor. Ne 
seçilmiş milletvekilimiz ne de 
belediye başkanımız bu 
konuda heyecanlı, atak bir 
yönetim sergilemiyor. Büyük 
bir umursamazlık var. 
Belediye başkanımızın ilk 
döneminde geçmiş 
dönemden bir miras geçmişti 
ellerine o parayı har vurup 
harman savurdular. O önemli 
miktarı, güya “sanat yapısı” 
adı altında çirkin çirkin 
duvarlara harcadılar. Bu 
dönem ise büyük bir “boş 
vermişlik” var, büyük bir 
rahatlık var kendilerinde. Biz 
sorunları söylüyoruz, 
çözümleri de söylüyoruz. 
İlçemizde gençlerimiz işsiz 
“istihdam” yaratmalıyız 
diyoruz. Esnafımız zor 
durumda ilçemizin 
ekonomisini büyütecek köklü 
adımlar atmamız gerekir 
diyoruz.  Biz yapıcı muhalefet 
anlayışına sahibiz. 
Projelerimiz hazır, yarın 

belediyeyi devraldığımızda, 
elimizi kolumuzu sıvayıp işe 
başlayacak durumdayız dedi.
“İBB'DEN GELECEK 
YARDIMI REDDETTİLER” 
Başkan Keskin, “İBB 
başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu'dan 
Vakfıkebir'imize destek rica 
ettim.  O'da kabul etti. İlçe 
belediyemiz resmen talep 
etmesi durumunda gerekeni 
yapacağına söz verdi. 
Belediye başkanımıza 
durumu anlattım. Bir meclis 
kararı alarak, bir proje 
belirleyerek bu talebiniz bir 
yazı ile İBB' ne yazmanız 
durumunda yardım gelecek 
dedik. Gündeme almak bir 
yana oylanmasını bile 
engellediler. Altın tepside 
sunulan büyük bir hizmeti 
reddettiler. Reddetme 
gerekçesi olarak belediye 
başkanımız diyor ki “yasal 
prosedür olarak İBB bize 
yardım etmek için bir talebi 
olması gerekiyor”. Akıl alacak 
gibi değil. İBB Vakfıkebir'den 
talepte bulunması 
gerekiyormuş. Bu nasıl bir 
mazerettir? Vakfıkebirlilerin 
aklı ile alay mı ediliyor? 
Sayın belediye başkanımız 
“ben üstlerimden siyaseten 
çekindim, isteyemedim” 
diyemiyor, ipe un seriyor. 
Ama o makamlar cesaretle 
karar alma makamıdır, 
korkma makamı değil! Bu 
yardımı reddetmekle ilçemize 
büyük bir kötülük ettiler dedi.” 
“OSB ÇOK YAVAŞ 
İLERLİYOR”
Başkan Mehmet Keskin 
ilçenin beklentilerini ise şöyle 
sıraladı, OSB istihdam 
yaratacak bir projedir ama Alt 
Yapı İhalesi 2022 yılı Kasım 
ayına kadar bitecek. Şu 
haline baktığımız zaman hiç 
bitecek gibi durmuyor. 
Umarım bir yirmi yıl da bunu 
beklemeyiz.
“FAKÜLTE HAKKIMIZ” 
Fakülte istihdam yaratacak 
bir projedir ama bu konuda 
girişimleri bile yok! AKP'DEN 
Cumhurbaşkanı var, 
milletvekilimiz var, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız var, İlçe Belediye 
Başkanımız var ama 
Vakfıkebir'e bir faydaları yok! 
“ÇİKOLATA FABRİKASI 
KOLAYCA ALINABİLİR” 
Çikolata Fabrikası istihdam 
yaratacak bir projedir ama 
umursayan yok! Bunun bütün 

hammaddeleri (Süt, tereyağı, 
fındık) Vakfıkebir'de var. Ama 
iş başaracak yöneticimiz yok! 
Yer bulmaktan söz ediyorlar. 
Söz veriyoruz çikolata 
fabrikası konusunda adımlar 
atsınlar yeri bahane 
etmesinler, yeri biz CHP 
olarak biz bulacağız. 
“SAHİLİMİZDEN NİÇİN 
YARARLANMIYORUZ?” 
Sahilimiz bom boş duruyor. 
İlçemizin ekonomisine katkı 
yapacak, yöresel 
ürünlerimizi, ekmeğimizi 
pazarlayacağımız yerler, 
dinlenme yeme yerleri, 
tesisleri yapalım diyoruz ama 
hiç öyle bir niyetleri yok. 
“PETROMİDA'NIN BÜYÜK 
BİR İSTİHDAM 
POTANSİYELİ VAR”
Turizm yine istihdam 
yaratacak bir konu. İlçemizde 
bu konuda bir “Turizm 
Hazinesi”, “Trabzon'un 2. 
Sümela'sı” Çamlık 
Mahallemizde, bakımsız, 
sahipsiz bir şekilde duruyor. 
Hâlbuki el atılması, 
restorasyonunun yapılması 
ve turizme açılması 
durumunda ilçemize çok 
büyük katkılar sağlayacak 
ama yetkililerimiz duyarsız. 
“KARADAĞ YAYLASI'NIN 
SUÇU NEDİR?”
Karadağ Yaylamız sahile 
yakın doğa harikası bir yayla. 
Aynı zamanda yaz ve kış 
turizmine çok müsait bir 
coğra yapısı var. Orası bir 
kayak merkezi olabilir. Yazın 
tesisler yapılarak turizme 
açılabilir. Turizme 
kazandırılması durumunda 
Vakfıkebir için büyük bir 
potansiyel değerlendirilmiyor. 
İlimize, çevre illere bağlı en 
uzak yaylaların yolları 
yapılmış ama Vakfıkebir 
Karadağ Yaylası'nın yolu bir 
türlü yapılmıyor. Allah aşkına 
nedir Karadağ Yaylası'nın 
suçu? Nedir ki bu ceza çeke 
çeke bir türlü bitmiyor? 
Vakfıkebir'in insanların ihtiyaç 
karşılayacağı düzgün bir 
WC'si bile yok. Gelen 
misarlere rezil oluyoruz. 
Yeterli, park yok bahçe yok.  
Eksik çok. Büyük bir yönetim 
boşluğu var diyerek sözlerini 
tamamladı. Konuşmaların 
ardından basına kapalı 
olarak yapılan İlçe tanışma 
kurulu toplantısı İl Başkanı 
Ömer Hacısalihoğlu 
başkanlığında 
gerçekleştirildi.

CHP Vakfıkebir İlçe Danışma Meclisi Toplantısı parti binasında yapıldı.
Geniş katılımın olduğu toplantıya, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu
ve İlçe Başkanı Mehmet Keskin'in konuşmaları damgasını vurdu.

Alper Özkan KARAGÖL



Büyükliman
Postası 3 19.11.2021HABER



Büyükliman
Postası 4 19.11.2021YORUM - İLAN - HABER

Osman KOYUNCU

FETVALAR ÜZERİNE BİR YORUM

MİLLİ EĞİTİM'DE VEDA BULUŞMASI

akfıkebir İlçe Milli Eğitim 

VMüdürlüğündeki 
görevlerinden ayrılan 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Şube Müdürleri Osman 
İskender ve Enver Kabataş için 
bir veda programı düzenlendi. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğündeki görev 
değişiminin ardından, 
görevden ayrılan Müdürler için 
veda buluşması yapıldı. Veda 
Programına İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Kaymakam Adayı Erdem 
Yenisoy, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Şube 
Müdürü Şeref İçoğlu, AK Parti 

İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Okul 
Müdürleri ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü personeli katıldı. 
Sağlık sorunları nedeniyle İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevinden ayrılan Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Emekli 
olan Şube Müdürü Enver 
Kabataş, Çarşıbaşı ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne tayini 
çıkan Şube Müdürü Osman 
İskender için Uygulama 
otelinde güzel bir veda 
buluşması yapıldı. İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan programda yaptığı 
konuşmasında; "Bu bir bayrak 
yarışıdır. Hepimiz ülkemizin 
değişik illerinde görev alıyoruz. 

Asıl olan görev aşkıdır, 
gittiğimiz yerlerde hoş bir seda 
bırakabilmektir. İlçemizde 
gösterdiğiniz başarılı 
çalışmalarınıza yeni görev 
yerlerinizde de devam 
edeceğinizi ümit ediyorum. 
Yaptığınız başarılı 
çalışmalarınızdan dolayı 
teşekkür ediyor, başarılarınızın 
devamını diliyorum. Ayrıca 
emekliye ayrılan müdürümüze 
de yeni hayatında sağlık, 
mutluluk ve esenlikler 
diliyorum "dedi. Görevden 
ayrılan, emekli olan ve tayini 
çıkan müdürlerimize başarı 
belgeleri, plaket ve hediyeleri 
takdim edildi.

slam âlemi, genelde din denince, 

İkadının şeytan sayıldığı 12. y.y. ortaçağ 
Hıristiyan düşüncesine etkisinde kalarak 

üretilen fıkıh kurallarını anlıyor.  Fıkıhın bir 
kısmı farz, bir kısmı vacip ve sünnettir, 
büyük bir kısmı da uydurulmuştur. Asıl olan 
uygulamam ile gelen sünnettir. 
Muhakemesiz Kuran ve Hadisleri anlamak, 
yorumlamak mümkün değildir. Dinde bir 
şeyin hüviyetine ve mahiyetine hakikat 
denir. Tanımadığımız kişiye hüviyetini 
göster, bildiğimiz kişiyi tanımak için onun 
mahiyetini yani özelliklerini öğreniriz.  
İslam'ın ve imanın şartlarının toplamına da 
hakikat denebilir. İslam, başkalarını kâfir 
veya yanlış yolda göstererek, hisli, süslü 
ve heyecanlı kelimelerle konuşarak, sesini 
yükselterek menkıbe ve delilsiz nakillerle 
anlatılmaz. Peygamberimiz, İslam garip 
geldi garip gidecektir der. Ahir zamanda 
bütün peygamberlerin döneminde yaşanan 
hayır veya şerler daha fazlasıyla 
yaşanacaktır. Hz. Muhammed(sav) ile 
Mekke'de başlayan İslam, yine dünyanın 
sonunda ilk Mekke'de dönemi gibi 
yaşanacaktır. Devirler, bir daire gibi döner 
aynı noktaya gelir. İlk Mekke dönemimde, 
Müslümanlara karşı yapılan zulümlere 
sabırla, karşılık verildi, kılıç kullanılmadı, 
aynı sofraya inananla inanmayan birlikte 
oturuyorlardı. Allah, zıtları çarpıştırarak 
kemale erdirir. İslam'ın ilk dönemindeki 
savaşlar, genelde kültür ve medeniyet 
birikimlerini birbirlerine transferi etmek için 
yapılıyor, insanlar çarpışmalarla 
olgunlaşıyor kemale eriyordu. Şimdi savaş 
zamanı değildir. İlim ve teknikle bütün 

dünya bir şehir hükmüne geldi. Bu 
zamanın cihadı, nefis ve ilimle olacaktır. 
Dünya küreselleşiyor, devletler birliği 
büyük milletler birliklerine dönüşüyor. Hz. 
İsa (as) dinini tamamlamadığından 
öldürülmüş, Hıristiyanlık havariler 
tarafından tamamlandığından, kutsal dine 
beşeri elbise giydirmek gibi bir şeydir, 
çoğu ilahi değildir, onun için Hıristiyan 
dininin taklitçileri vardır. Hz. İsa(as) 
kurallarına İsevilik, kilisenin 
uydurmaklarına Hıristiyanlık denir. İlim 
adamları, orta çağda yeni düşünceler 
üretemeyince, kilisenin skolastik eğitiminin 
etkisinde, bol miktarda fıkıh kitapları 
yazdılar. Çoğu fıkıhçılar, şekilciliği gerçek 
İslam olarak anladığından, insanlar 
İslam'dan kaçıyor, kaçış gerçek İslam'dan 
değil de ortaçağ fıkhından kaçıştır. Büyük 
mücedditler fıkıh kitapları yazmadılar. 
İmamı Azamin Fıkıhı Ekber'i yaklaşık 40 
sayfadır. Hocalar, gençliği İslam'la 
şereflendirmek için orta çağ fıkıh kuralları 
yerine gerçek İslam düşüncesini 
anlatmalılar.  Fıkıh kuralların çoğu 
beşeridir, insan fıtratı kabul etmiyor, 
sonradan giydirilmiş bir elbise gibi 
görünüyor. Bu kurallara bağlı kalarak İslam 
adına fetvalar üretmek insanların hoşuna 
gitmiyor ve bazı fetvalar komik görünüyor, 
İslam'a zarar veriyor. 57 İslam ülkesi bütün 
sistemini ortaçağ fıkhına göre yapsa, biz 
İslam devletiyiz deseler nere yarar, 
faydadan çok zarar verir. Maalesef çoğu 
hocalar İslam'ın özü yerine orta çağ fıkhını 
anlatmayı bir marifet sayıyorlar, vaazlar 
genelde basit sohbetler şeklinde oluyor. 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmakta iken
görevlerinden ayrılan Müdürler için veda programı düzenlendi. 
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MUMCU'DAN "BAĞIMLILIK" KONULU SEMİNER 

akfıkebir Osman Tan 

VOrtaokulu Rehber 
Öğretmeni Alper Mumcu, 

Milli Eğitim camiasında yaptığı 
başarılı çalışmalar ile dikkatleri 
üzerine çeken önemli bir 
eğitimci.  Başarılı çalışmaları 
ile herkesin taktirini toplayan 
Mumcu, gençlerin topluma 
faydalı olabilmeleri ve kötü 
alışkanlıklardan uzak 
kalabilmeleri adına çalışmalar 
ve seminerler vermeye devam 
ediyor. Mumcu bu doğrultuda 
Vakfıkebir MYO (Meslek 
Yüksek Okulu) Konferans 
Salonunda öğrencilere 
"Bağımlılık" Konulu Seminer 
verdi.
“BAĞIMLILIĞIN GELİŞİMİ”
Vakfıkebir Meslek Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün'ün de hazır bulunduğu 
seminerde Rehber Öğretmeni 
Alper Mumcu yaptığı sunumda; 
Bağımlılık; bedensel, ruhsal, 
sosyal hayatınıza zarar veren 
bir eylemi yapmak için ya da bir 
maddeyi kullanmak için karşı 
konulmaz bir istek duymak 
olarak tanımlanabilir. Biz bugün 
kimyasal bir bağımlılıktan 
bahsedeceğiz. Mesela internet 
bağımlılığı eylemsel bir 
bağımlılıktır. Madde 
bağımlılığının en önemli 
nedenleri arasında medyatik 
normalleştirmeyi görebiliriz. Rol 
modellerin davranış ve 
tutumları bu normalleşmeye 
altyapı hazırlıyor. İkinci ve daha 
önemli neden iletişimin çok 
hızlı olması. Tedarikçilere çok 
daha kolay ve hızlı 
ulaşılabiliyor. 'Ama herkes 
yapıyor' kri bir kez 
yerleştiğinde ve doğru 
bilinçlendirme olmadığı 
takdirde uyuşturucu ve genç 
arasındaki bariyer ortadan 
kalkmış oluyor. 'Trend' haline 
geliyor. Bağımlılık bir beyin 
hastalığıdır. Beynimizdeki ödül 
sisteminin bozulması ile biz söz 
konusu maddelere bağımlı hale 
gelebiliriz. Ödül nedir? İnsan 
beyni, hoşa giden ve 
tekrarlanması organizmaya 
hoşluk hissi veren davranışları 
kodlamak için dopamin adlı bir 
kimyasal madde salgılayarak, 
bu tip davranışları pekiştirme 
eğilimine sahiptir. Hoşumuza 
giden şeyler beynin belli 
bölümlerini uyararak dopamin 
salgılanmasına neden olur. 
Hayatta kalma üreme kendini 
geliştirme ile ilgili bir faaliyet 
yapınca beynimiz dopamin 
salgılar, bu ödül hormonu 
mesela güzel bir yemek 
yediğimizde, para 
kazandığımızda ve bunun gibi 
hoşa giden davranışları 
yaptığımızda salgılanarak bizi 
keyiendirir, mutlu eder. Bu 
durum yaşamın içinde olan son 
derece doğal bir seyirdir. 
Mesela bir tatlı yediğimizde 
keyieniriz, hoşumuza gider, 
dopamin salgılaması olur ama 
sürekli aynı şeyi yapmaya 
devam ettiğimizde, mesela 
aynı tatlıdan yemeye devam 
ettiğimizde beyin buna alışkın 
olduğu için bir sonraki seferde 
dopamin etkisi azalacaktır. Bu 
anlattığımda son derece 

normal ve yaşamsal bir durum. 
Bu durum bizim beynimizdeki 
ödül sisteminin basitçe işleyiş 
şeklidir. Ödül sistemi işte bu 
kimyasal maddeler ile 
uyarıldığı zaman bozulmakta 
bağımlılık başlamaktadır. Bu 
bozulma kullanılan maddeye 
beynin adapte olması ve her 
seferinde daha yüksek 
dopamin salgılanması için 
daha yüksek doza ihtiyaç 
duyulması şeklinde ilerleyen bir 
yıkıma götürür insanı… Çünkü 
bu kimyasal maddeler çok 
güçlü etkilere sahiptirler. 
Salgılattıkları dopamin,bir 
çikolata yediğinizde salgılanan 
dopaminin kat ve kat 
üstündedir.Beyniniz bu kadar 
yüksek dopamin ile 
uyarılmaktan hoşlanmaz.Beyin 
önlem alarak,dengelenmek için 
bu düzeyde bir uyarıcıya önlem 
alır.Bu şekilde madde kullanan 
kişi ilk kullandığında yaşadığı 
hisleri yaşayamaz. İşte biz 
buna tölerans gelişmesi 
diyoruz. Ya dozu artırır ya da 
daha tehlikeli bir maddeye 
geçiş yapar. Bulamadığında 
yoksunluğunu yaşar. Beyin 
ayrıca eskisi gibi doğal 
dopamininin üretmeyi de 
bırakır. Madde kullanan kişi 
hayatın içinde kendine keyif 
veren en doğal şeylerden bile 
keyif alamaz hale gelir. Kişi 
öyle bir noktaya gelir ki bırakın 
mutlu olmayı artık sadece 
normal hissedebilmek için bu 
zehirlerden içmeye kendini 
mecbur hissetmeye başlar. İşte 
madde bağımlılığı budur.
“MÜCADELE SİGARA İLE 
BAŞLAMALI”
Sigara insanı yavaş 
öldürür.Birilerinin içip 
hayatlarına sağlıklı şekilde 
devam ettiğini söylemesi 
sigarayı asla masum 
yapmaz.Sigaranın kansere 
neden olduğu kanıtlanmıştır 
zira..Bir maratona tek ayakkabı 
ile hazırlanan birisi belki o 
maratonda başarılı olabilir ama 
bu durum maratona tek 
ayakkabı ile hazırlanmanın 
hala bir sorun olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Mücadele “ottur 
günahı yoktur” sözü ile 
başlamalıdır. Şunu 
unutmayalım bir madde 
bağımlılığında eğer talep var 
ise arz da var olmaya devam 
edecektir. Biz talebi önlemeliyiz 
ve bunu da ancak eğitim ile 
yapabiliriz. Tedavi maliyetleri 
eğitim maliyetinin çok çok 
üzerinde yer almaktadır. Eğitim 
için bir birim harcanacaksa 
tedavi için 20 birim harcanması 
gerekir. Öncelik olan kişiyi 
kullandıktan sonra iyileştirmek 
değil, kişinin hiç 
kullanmamasını sağlamaktır. 
Talebi önlemeye de sigara, 
esrar, alkol ile başlamalıyız. 
Esrarın bir üst maddeye (daha 
ağır maddelere) geçiş köprüsü 
olduğu kesindir. Hayvan 
deneylerinde esrar'daki thc 
maddesine verilen tepkinin 
benzerinin morn gibi 
uyuşturuculara geçilince verilen 
tepkinin bir zemini olduğu 
kanıtlandı;ama aynı şey nikotin 
için de geçerli ve alkol için de 

geçerli. Onlar da bir geçiş 
maddesi olarak hem kendileri 
hem de köprü vazifesi 
görmeleri dolayısıyla büyük 
tehlike arz ediyorlar.
“KENDİMİZİ UYUŞTURARAK 
SORUNLARIMIZI 
ÇÖZEMEYİZ”
Neticede bağımlılık yapan 
sinirsel süreçlerin temelinde 
“tatmin” mekanizması yer alır. 
Fakat bu mekanizmanın aşırı 
uyarımla kötüye kullanılması, 
ayar noktalarını değiştirerek, 
doğal olmayan dozlarda tatmin 
arama ve bağımlılık sürecini 
başlatır. Bunun temel nedeni 
de, aslında yaşamımızı 
sürdürmemizi sağlayan ödül-
ceza sisteminin dışarıdan 
suiistimal edilmesidir. 
Bağımlılığı körükleyen en 
önemli etken hazdır. İkincisi ise 
“acıdan kaçınma” dediğimiz 
olgudur. Kişi sigaranın verdiği 
ani rahatlama hissini özgürlükle 
karıştırıyor. Ani rahatlama 
sağlayan her şey insanı köle 
eder. Eğer stres varsa orada 
bir mesaj vardır. O mesajın 
dinlenmesi gerekir. Stresi 
susturan her şey bağımlılık 
yapar ve kendisine köle eder. 
O stresin mesajını anlayıp 
davranış değişikliği 
yapılabilirse stres kalıcı olarak 
ortadan kalkar. Dopamin var 
çünkü hayatın devamlılığı için 
çok gerekli, birileri bu ödül 
sisteminin en önemli parçasını 
suiistimal etsin diye değil. Ne 
kadar yapay yoldan 
ödüllendirilmeyi seçersek vücut 
doğal yoldan o kadar az 
dopamin üretir. Dopamin 
salınımını yapay yoldan yapan 
maddeler bizi tembelleştiriyor. 
Gönüllü olarak kendi beynimizi 
uyuşturmanın ya da uyarmanın 
hiçbir havalı yanı yok. 
Kendimizi gönüllü olarak 
uyuşturup hayat yarışında 
gönüllü olarak geri kalacak 
lükse sahip değiliz. Beynimizi 
uyuşturmak yerine 
sorunlarımızın gözünün içine 
bakmalı ve o an yapılması 
gereken en doğru şeyi 
yapmalıyız. Sorunlardan kaçıp 
bir maddeye sığınmak demek, 
sorunların artarak devam 
etmesi demektir. Çözülmesi 
gereken sıkıntılar ancak sabır 
ve inatla çözülebiliyor. 
Başımızda problemler ya da 
kötü anılar olabilir. Başımıza 
her ne geldiyse, bununla 
yüzleşmeli ve ayağa kalkıp 
yüzümüzü geleceğe dönmeliyiz 
ki gelecekten gelen fırsatlara 
sırtımızı çevirmeyelim. 
Yeteneğimiz ne ise eğer, 
yeterince iyi olursak mutlaka bu 
yeteneği işleyecek bir fırsat 
yakalarız. Bu yüzden 
hayatımıza yaşamsal 
değerlerimiz çıkış noktası ile 
bakmalı ve kendimizi 
geliştirmeli, inat etmeli, 
çalışmalı, üretmeli, güçlenmeli, 
hata yapsak da bu hatadan 
ders çıkarmalı, öğrenmeli, 
yardımlaşmalı ve 
sosyalleşmeliyiz. Bağımlılığın 
en kritik sebebinin kendimizle 
ve hayatla olan bağımızı 
koparmak ile alakalı olduğunu 
unutmamalıyız dedi.

Vakfıkebir Osman Tan Ortaokulu Rehber Öğretmeni Alper Mumcu Vakfıkebir MYO
(Meslek Yüksek Okulu) öğrencilerine "Bağımlılık" konulu seminer verdi.



DÜNYA DA DENGELERİN 
DEĞİŞTİĞİ BİR DÖNEM
Heros Otel'de yapılan Başkanlar 
Kurulu'nda konuşan Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, “Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu 23. Başkanlar Kurulu 
toplantımıza hoş geldiniz. Düzenlenen 
bu toplantının meslektaşlarım için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
23. Başkanlar Kurulu toplantısıyla 
Trabzon'da bir arada olmaktan dolayı 
mutlu olduğumu dile getirmek 
istiyorum. Günümüzdeki süreçte zor 
zamanlardan geçiyoruz. Dünyada 
dengelerin değiştiği bir dönem. Malum 
2 yıldır koronavirüsle verilen bir 
mücadele var. Küresel salgın 
sıkıntıları katladı, katlamaya da 
devam bizler basın emekçileri 
ülkemizin çıkarlarını ön planda tutarak 
hareket ederken, ekonomik sıkıntılarla 
da boğuşuyoruz. Gazete, televizyon, 
radyo ve internet gazeteleri gerçekten 
zor durumda. Reklam ve ilan gelirleri 
ile ayakta durmaya çalışıyorlar” dedi. 
İNTERNET VE BASIN MESLEK 
YASASININ ÇIKMASI GEREKİYOR
Küçük, şöyle devam etti: “Bilil 
gazetecilik yapan binlerce basın 

çalışanını kapsam dışı bırakan 
yıpranma hakkı konusu çözüm 
bekliyor. Gazeteci olmayanların önüne 
geçmek için en acil şekilde internet 
yasasının çıkması lazım. Ayrıca basın 
meslek yasasının da çıkarılması 
gerekiyor. Gerçek şu ki basının 
sorunlarını meslek örgütleri olarak 
yerelde bizler, çatı örgütümüz olarak 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
dert ediniyor, ekonomik sıkıntıların 
çözümü noktasında ciddi çalışmalar 
yapıyor, çözüm önerilerini de ilgili 
yerlere ulaştırıyor, takipçisi oluyoruz. 
Bizim mesleğimiz toplumu ilgilendiren 
sorunların aydınlatılması için ışık 
tutar. Yapılan hata ve haksızlıkların 
giderilmesini sağlayan, başkalarının 
haklarını savunmak için kendi 
yaşantısını hiçe sayan bir meslektir. 
Bu güzel mesleğimizi en güzel şekilde 
gelecek nesillere bırakmalıyız. Bunun 
için hepimize sorumluluklar düşüyor. 
Başkanlarımız bizleri layıkıyla temsil 
etmeye çalışıyorlar. Onlara destek 
olmalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz. 
Özetleyecek olursak tüm bu 
saydığımız talepler hepimizin ortak 
dilini oluşturuyor. Hepimiz aynı 
talepleri dile getiriyoruz. Tarihte 
olduğu gibi günümüzde de destansı 

görevleri başaran Anadolu Basınının, 
halkın haber alma hakkını mesleki 
sorumluluk bilinci içinde fedakarca 
yerine getirme çabasını tekrar 
vurgulamak istiyorum. Demokratik 
sistemin korunması ve geliştirilmesi 
açısından Anadolu Basınının bu 
çabası ve üstün gayretinin artık hak 
ettiği noktaya getirilmesi gerektiği 
kanaatindeyim. Bizi burada toplamaya 
vesile olan İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soyluya teşekkür 
ediyorum” dedi.
HER TÜRLÜ İSTİSMARA
AÇIK HALE GELDİ
Türkiye Gazeteciler Konfederasyon 
Başkanı Nuri Kolaylı ise, “Amacımız 
mesleki sorunları dile getirmek ve 
kamuoyu ile paylaşmak. 23. 
Başkanlar Kurulu toplantısında bizlere 
ev sahipliği yaparak ağırlayan TGC 
Başkanı Ersen Küçük ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 
Sorunları ele alarak çözüm 
geliştireceğiz. Yaklaşık 45 yıllık 
meslek yaşantımda sorunlar ile 
karşılaşsam ilk yanıt özgürlük 
olmuştur. Haberciliğin olmazsa olmaz 
birinci koşuludur. Demokrasilerin 
gelişmesi açısından ülkemizde darbe 
yıllarından bu yana değişmeyen basın 
özgürlüğünü kısıtlayan maddeler 
vardır. Özgürlük, demokrasinin 
olmazsa olmazıdır. Temel gerekliliktir. 
AB uyum süreci ile başlayan yargı 
reformuyla 15 yılık süreçte temel 
kanunlarda değişiklik yapılsa da bu 
kapsamda değişiklikler dilediğimiz 
düzeyde olmamıştır. Demokratikleşme 
temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi 
bakımından tüm iyileştirmelere 
rağmen mevzuatlar ve 
uygulamalardan sorunlar yaşandığını 
dile getiriyorum. İfade ve basın 
özgürlüğü sorunu çok boyutlu bir 
yaklaşımla çözümlenebilir. Basın 

özgürlüğü sorununun bir nedeni de 
basın meslek yasasının olmamasıdır. 
Bu yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Dileyen herkes gazeteciyim diyerek 
mesleğe başlayabilmektedir. Hiçbir 
kaydı olmayan internet siteleri 
gazeteci istihdam edebiliyor. Her türlü 
istismara açık hale geliyor. Şantaj ve 
tehdit aracı olarak kullanılabiliyor. 
Yasal düzenleme bulunmuyor. Bu 
mesleği kimlerin yapabileceğini 
düzenleyen meslek yasasının 
günümüz koşullarına uygun olarak 
yeniden çıkarılmalıdır. Geniş bir 
katılımla meslek yasası ülkemize 
kazandırılabilir. Elektronik ortamda 
yapılan habercilikte sorun yaşanıyor. 
İnternet haberciliği büyük bir gelişim 
gösterdi. Kurumsal internet haber 
siteleri yayınlarına başlayarak sektöre 
renk kattılar ama bunun yanında 
kopyala yapıştırdan öteye gitmeyen 
haber siteleri de boy gösteremeye 
başladı. Daha da artıyorlar ve internet 
medyasının düzenlemeye ihtiyacı var” 
dedi.
YASA YENİDEN ELE ALINMALIDIR
Kolaylı, şöyle devam etti: “Gazetecilik 
mesleği basın kartına bağlı olmadan 
yapılan ağır bi iş olarak kabul edilmeli 
anayasal güvenlik haklarının hizmet 
süresi geri verilmelidir. 
212 yasaya tabi olan 
herkes yararlanabiliyordu. 
Meslektaşlarımızın tümü 
gazeteci olarak sayılmalı. 
Yerel medya borç yükü 
altından almıştır. Yasa 
yeniden ele alınmalıdır.”
YEREL BASIN 
ZORUNLU GİDERLERİ 
DAHİ ÖDEYEMİYOR
“Medya kuruluşlarının 
özellikle yerel basının 
koronavirüs salgını 
nedeniye ilanlar durdu. 

Tiraj gelirleri yüzde 80'lere varan 
oranlarda geriledi. Firmalar reklamları 
tamamen durdururken basın ilan 
üzerinden alınan ilanlarda da yüzde 
90'lara varan oranlarda azaldı. Medya 
kuruluşları çalışanlarının maaşlarının 
ödenmesi bir yana zorunlu giderleri 
daha ödeyemiyor. Destekler 
çeşitlendirilerek devam ettirilmeli. 
Ekim ayında Ankara'da yoğun bir 
görülme trağinden çıktık. Ayrı ayrı 
görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı 
kanunlarda değişiklik yapılması 
konusunda görüşlerimizi aktardık. 
Pandemide zor bir süreçten geçen 
yerel basının desteklenmesi 
gerekirken yıllık 50 milyon lira gelir 
kaybına uğrayacağına dikkat çektik. 
Resmi ilanların yerel basın için önem 
taşıdığını belirttik. Dosya olarak 
sunduğumuz dosyada yerel 
gazetelerin basın ilan gelirlerinin 
çeşitli şekilde devlete geri döndüğünü 
de söyledik. Önermeyle değişildi ve 
teklif basına zarar vermeyecek şekilde 
kabul edildi. Destek veren tüm 
cemiyet başkanlarımıza sonsuz 
teşekkürler ediyorum.”
TURİSTİK YERLERİ GEZDİLER
Toplantı sonrası cemiyet başkanları 
Trabzon'un turistik yerlerini gezdi.

Büyükliman
Postası 5 19.11.2021HABER

81 İLİN GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANLARI TRABZON'DA BİR ARAYA GELDİ
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, '81 İl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon'da
Buluşuyor' projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Trabzon'da bir araya geldi. 



Büyükliman
Postası 6 19.11.2021HABER

ERBAKAN BÜYÜKLİMAN'A GELİYOR

Y
eniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek ve 

Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı 
İlçe Başkanı Gökhan Şahin'in 
yapmış oldukları ortak 
açıklamada; 22 Kasım Pazartesi 
günü genel başkanımız Dr. 
Fatih Erbakan'ın Anadolu 
buluşmaları programı 
kapsamında Vakfıkebir ve 
Çarşıbaşı ilçelerimizi ziyaret 
edecektir. Ziyaretine 
Vakfıkebir'den başlayacak olan 
Erbakan, merhum Adnan 

Demirtürk'ün kabrini ziyaret 
edecek sonrasında esnaf 
ziyareti ile devam edecek. 
Vakfıkebir'de Pazartesi günü 
10.30'da şadırvan önünde 
halkımız ile kucaklaşıp konuşma 
yapacak. Vakfıkebir'i ziyaret 
eden milli görüş partilerinde 
geçmişte Erbakan hocamız, şu 
anki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, genel 
başkanımız Dr. Fatih Erbakan 
ve milli görüş geleneğinden 
gelen değerli şahsiyetlerin 
ziyaret ettiği Vakfıkebir gerek 

Büyükliman Bölgesi'nin 
merkezinde olması gerekse 
geçmişten gelen manevi bir 
değere sahip olması 
bakımından öneme haiz 
olmuştur.
Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçe 
teşkilatları olarak genel 
başkanımızı en güzel şekilde 
ağırlayacağız. Vakfıkebir 
şadırvan önündeki 
konuşmasından sonra Pazartesi 
günü 12.00'da Çarşıbaşı 
ilçemizi ziyaret edecek olan 
Erbakan, öğle namazının 
ardından esnaf ziyaretleri 
yapacaktır sonrasında 
Çarşıbaşı ilçemizden 
ayrılacaktır. Kurulduğu ilk 
günden beri önce ahlak ve 
maneviyat paylaşımda Adalet 
yönetimde Adalet güçlünün 
haklı sayıldığı değil, haklının 
güçlü sayıldığı adil bir dünyanın 
kurulması, manevi kalkınma ve 
maddi kalkınmanın sağlanması, 
önce millet anlayışı ile 
çalışmalara başladığımız siyasi 
hareketimizi 22 Kasım Pazartesi 
günü saat 10.30'da siz değerli 
Vakfıkebir'liler ile 
buluşturacağımız mitingimize 
davet ediyoruz dedi.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2021/194 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1494152

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 110 Ada, 44 Parsel, KEMALİYE Mahalle/Köy, uzunsüre 
Mevkii, 3.NCÜ KAT 7 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak 
kayıtlıdır. Parsel belediye imar sınırları içerisindedir. Şehir merkezine yakındır. Belediye 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerindeki yapı bodrum, zemin, 10 kat ve çatı arasından 
ibarettir. Bina kapıcı dairesi, merkezi ısıtma sistemi , sığınak , çift asansörlü olup çatısı ve dış cephesi 
yapılıdır. Rüya sitesi olarak anılmaktadır. Satışa konu daire binanın 3.katında bulunan 4/127 arsa 
paylı 7 nolu meskendir. Mesken doğu, güney ve batı cepheli olup 120m²'lik alana sahip, 4 oda, 1 
mutfak, banyo, ebeveyn duş , wc ve 2 adet balkondan ibarettir. içi yapılı mesken olarak 
kullanılmaktadır. Yapının içerisine girilememiştir.
Adresi    : Kemaliye Mah. Sümbül Sk Rüya Sitesi  C Blok 3.Ncü Kat No:7
                            Vakfıkebir /  TRABZON
Yüzölçümü : 120 m2  ( bilirkişi raporuna göre )
Arsa Payı : 4/127
İmar Durumu : Var   
Kıymeti  : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/01/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
 Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/194 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir ve Çarşıbaşı İlçe Başkanları, gazetemizi
ziyaret ederek Dr. Fatih Erbakan'ın ilçelerini ziyaret edeceğini belirterek,
tüm halkımızı Sayın Erbakan'la buluşmaya davet ediyoruz dediler.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2020/166 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1494169

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 111 Ada, 49 Parsel, İLYASLI Mahalle/Köy, Yukarı Kıran 
Mevkii, TAŞINMAZ HİSSELİ OLUP 1/2 HİSSE KARŞILIĞI SATILACAKTIR. MUHAMMEN BEDEL 1/2 
HİSSE KARŞILIĞIDIR. Taşınmaz tapuda tarla ve fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Belediye imar sınırı 
kapsamı dışındadır. Hakim olarak fındık yetiştirilmektedir. Parsel %20-25 meyillidir. Parsel üzerinde 
yoldan 5m, yan parsellerden 3m sağlayarak  taban alanı taks:0,20, kaks:0,40, bodrum hariç 2 kat 
mesken alanı 250m² ve meskenin yarısı kadar müştemilat olmak üzer bir adet inşaat için izin 
verilebilir. Vakfıkebir ilçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir.
Adresi              : İlyaslı Mah. Yukarı Kıran Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.951,75 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti              : 24.397,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü :18/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
 Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/166 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen “Geleceğe Nefes
Kampanyası” kapsamında Yalıköy Mahallesi sahilinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

C
umhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla, Tarım ve 

Orman Bakanlığımız tarafından, 
Türkiye'de, ağaç ve orman 
sevgisini geliştirmek, toplumun 
bütün kesimlerinin çevreye olan 
duyarlılıklarına katkı sağlamak, 
çıkan orman yangınları 
neticesinde zarar gören alanları 
yeniden ağaçlandırmak ve 
toplumda çevre konusunda 
farkındalığı arttırmak amacıyla 
başlatılan “Geleceğe Nefes 
Kampanyası” kapsamında 
Vakfıkebir'de fidan dikim etkinliği 
düzenlendi. Vakfıkebir İlçesi 
Yalıköy Mahallesi Millet Bahçesi 
yanında bulunan boş arazide 
düzenlenen fidan dikim 
etkinliğine Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'nın 
yanı sıra İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet Müdür 
vekili Merthan Çelikdağ, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
İlçe Orman İşletme Şefi İlhan 
Kutanis, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, Daire 
Amirleri, öğretmenle ve 
öğrenciler katıldı. 
“ÇOCUKLARIMIZIN OLAN 
YARINLAR İÇİN ADIM 
ATIYOR OLMAKTAN ÇOK 
MUTLUYUZ”
Vakfıkebir İlçe Orman İşletme 
Şefi İlhan Kutanis fidan dimi ile 
ilgili yaptığı açıklamada; 
“Ekolojik, ekonomik ve sosyal 
açıdan büyük öneme sahip 
olan ormanlarımızı korumak, 
sürdürülebilir şekilde yönetmek 

ve gelecek nesillere daha yeşil 
bir Türkiye bırakmak amacı ile 
Milli Ağaçlandırma Günü'nde 
düzenlenen fidan dikim etkinliği, 
siz değerli protokolün 
katılımlarıyla ilçemizde 
gerçekleştirdik. Kampanya 
kapsamında 11 Kasım 2021 
tarihinde saat 11.11'de 81 ilde 
aynı anda 252 milyon fidan 
toprakla buluşturuldu. Bu 
anlamlı ve özel günde öncelikle, 
talimatlarıyla 11 Kasım'ı Milli 
Ağaçlandırma Bayramı ilan 
ederek bu etkinlikleri 
anlamlandıran 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Ülkemizin her tarafını rekor 
sayıda fidan dikimi 
gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı 
günde sizlerle birlikte 
geleceğimize nefes olmaktan 
çocuklarımızın olan yarınlar için 
adım atıyor olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğumu belirtmek 
istiyorum. Bizler binlerce yıldır 
Anadolu'da doğa ile barışık bir 
biçimde, varlığını ve hayatını 
doğa ile paylaşır bir biçimde 
yaşamaya alışkın bir milletiz 

dedi. Türkiye'nin ağaçlandırma 
faaliyetleri açısından dünyada 
önde gelen ülkelerden bir tanesi 
olduğunu belirterek sözlerini 
sürdüren Kutanis, “Bizler, 
ağaçlandırma faaliyetlerimizi 
sürdürürken bir taraftan çeşitli 
nedenlerle orman varlığımızı 
kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalıyoruz. Bu yaz bizleri 
derinden üzen, ülkemizin çeşitli 
yerlerinde meydana gelen 
yangınlarda orman varlığımızın 
önemli bir bölümünü kaybettik. 
Her yıl düzenli bir biçimde 
yapılan etkinliklerle fidanları 
toprakla buluşturuyor, yeni 
ormanlık alanları ülkemize 
kazandırıyoruz. Bunu yaparken 
çocuklarımıza doğa bilinci 
aşılamayı da amaçlıyor 
çocuklarımızın diktikleri 
fidanlarla birlikte büyüyerek 
geleceğimizi yeşertmesi için 
çalışıyoruz. Orman varlığı çok 
olmayan ilimizde bugün 526 bin 
fidanı toprakla buluşturacak, 
orman varlığımızı arttırmak için 
de tüm kurum ve 
kuruluşlarımızla önemli 
çalışmalarımızı büyük bir 
gayretle sürdüreceğiz.” dedi.
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MUSTAFA TURUPÇU SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI  

T
rabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu 3. Geleneksel 

Mustafa Turupçu'yu Anma Satranç 
Turnuvasında dereceye girenler 
için ödül töreni düzenlendi. 
Vakfıkebir Kaymakamlığı ve 
Türkiye Satranç Federasyonu 
ortaklığında Trabzon 
Üniversitesi'ne bağlı Meslek 
Yüksekokulları arasında 
düzenlenen 2021 yılı 3. Geleneksel 
Mustafa Turupçu'yu Anma Satranç 
Turnuvası Tamamlandı. Trabzon 
Üniversitesi'ne bağlı Turizm ve 
Otelcilik, Vakfıkebir, Şalpazarı, 
Tonya ve Beşikdüzü Meslek 
Yüksekokulları öğrencilerinin 
katıldığı turnuvada dereceye 
girenler ödül ve madalyalarını 
aldılar. Turnuvada birinciliği Turizm 
ve Otelcilik MYO öğrencisi Burak 
Yıldız, İkinciliği Vakfıkebir MYO 
Öğrencisi Fatih Özkanca, 
Üçüncülüğü Şalpazarı MYO 
Öğrencisi Burak Yıldız elde etti. 
Turnuvanın ödül törenine, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkan 
Vekili Havva Kurt, Tonya MYO 
Müdürü İlyas Ün, Beşikdüzü MYO 

Müdür 
Yardımcısı 
Coşkun Ali 
Yazıcıoğlu, 
Vakfıkebir 
Gençlik ve 
Spor İlçe 
Müdürü 
Yunus Ali 
Civil, 
Vakfıkebir 
OSB Müdürü 
Duygu 
Sağlam, İdari 
Personeller 
ve Türkiye 
Satranç 
Federasyonu 

Trabzon İl Temsilcisi Abdulkadir 
Haliloğlu ile öğrenciler katıldı. 
“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 
TURNUVAYA BAŞVURU 
YAPABİLECEK HEDEF KİTLEYİ 
BÜYÜTMEK ARZUSUNDAYIZ” 
Ödül töreninde konuşan 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Tolga Ergün; “adını Yavuz Sultan 
Selim'in annesi Gülbaharhatun'dan 
alan Karadeniz'in incisi Trabzon'un 
güzide ilçesi Vakfıkebir İlçemizi ve 
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu 3. Geleneksel 
Mustafa Turupçu'yu Anma Satranç 
Turnuvası ödül törenine hoş 
geldiniz. Vakfıkebir MYO'da 
geleneksel hale getirmeyi ilke 
edindiğimiz ödüllü satranç 
turnuvasının ilkini 6 Kasım 2019 
tarihinde Vakfıkebir eğitim 
camiasının kıymetli isimlerinden 
aynı zamanda Vakfıkebir İlçe 
Gençlik Merkezi merhum müdürü 
Mustafa Turupçu adına düzenledik. 
2020 yılında ise tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de baş 
gösteren Koronavirüs salgını 
nedeniyle 25 Kasım 2020 tarihinde 
çevrim içi olarak ikincisini 
gerçekleştirdik. Bu yıl yüksek 

okulumuz Vakfıkebir Kaymakamlığı 
ve Türkiye Satranç 
Federasyonu'nun katkılarıyla 
üçüncüsünü yapmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Meslek Yüksek 
Okulumuzun önemli misyonunu 
oluşturan faktörlerin başında 
öğrencilerimizin akademik 
başarılarının yanında kişisel ve 
sosyal gelişimlerini sağlamak 
amacıyla ilçemizde ve ilimizde 
bulunan kurum ve kuruluşlarla 
ortak etkinlikler ve spor faaliyetler 
organize edilmesi hede 
doğrultusunda akıllı, girişimci ve 
atak girişimciler yetiştirmek 
arzusundayız. Bu bağlamda 
geçtiğimiz iki turnuvayı sadece 
yüksekokulumuz öğrencilerine 
yönelik olarak düzenlemiştik. 
Turnuvanın rekabet seviyesini 
arttırarak daha heyecanlı hale 
getirmek adına bu yıl ilk kez 
Trabzon Üniversitesine bağlı diğer 
meslek yüksekokulu öğrencilerini 
de turnuvaya dahil ettik. 
Önümüzdeki yıllarda turnuvaya 
başvuru yapabilecek hedef kitleyi 
büyütmek arzusundayız. Ayrıca bu 
tür turnuva ve organizasyonlar ile 
yüksekokulumuz ilçemiz ve 
şehrimizle birlikte önemli 
değerlerimize sahip çıkmayı 
amaçlıyoruz. Bu vesileyle merhum 
Mustafa Turupçu'yu bir kez daha 
rahmetle anıyor, ailesi ve 
yakınlarına sabırlar diliyorum dedi.” 
Ödül töreninde konuşan Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir MYO yaptığı bu 
etkinlik ile ilçeler arası kültürel 
dayanışmayı da arttırmış oluyor. 
Emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin devamını diliyorum. 
Tüm öğrencilerimize eğitim ve iş 
hayatınızda da sağlıklı ve başarılı 
güzel günler temenni ediyorum 
dedi.

EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI YAPILDI

İ
çişleri Bakanlığınca, trak 
kazalarında emniyet 
kemerinin önemine dikkati 

çekmek amacıyla başlatılan 
"Bi Hareketine Bakar Hayat" 
kampanyası kapsamında 
Vakfıkebir'de uygulama 
yapıldı. İçişleri Bakanlığınca, 
trak kazalarında emniyet 
kemerinin önemine dikkati 
çekmek amacıyla başlatılan 
"Bi Hareketine Bakar Hayat" 
kampanyası kapsamında 
Vakfıkebir'de uygulama 
yapıldı. Vakfıkebir'de 
Hacıköy Mahallesi sahil 
yolunda bulunan uygulama 
noktasında gerçekleştirilen 
uygulamaya Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra İlçe 
Jandarma Komutanı J. 
Ütğm. Mert Oğuztarhan, İlçe 
Emniyet Müdür vekili 
Merthan Çelikdağ, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu ve 
belediye meclis üyeleri 

katıldı.
“TRAFİK BİLİNCİNİ 
GELİŞTİRMEMİZ 
GEREKİYOR”
Protokol, trakte sürücülere 
emniyet kemeri takmaları 
konusunda uyarıda 
bulunarak broşür dağıttılar. 
Uygulama sonrası yapılan 
açıklamada, trakte emniyet 
kemerini kullanmanın 
oldukça önemli olduğunu 
söylendi. İlçede bu proje 
kapsamında sürücülere 
yönelik denetim yapıldığını 
dile getirdiler. Sürücülerin 
genelde kurallara uyduğunu 
kaydettiler. Konuya hassas 
şekilde yaklaşılması 
gerektiğini belirttiler. Ayrıca 
"Emniyet kemeri takmak 
hayat kurtarır, yaralamalı 
kazalarda yüzde 60 riski 
azaltır. 
Güvenlik için 
bu konulara 
dikkat etmemiz 
gerekiyor. 
Bunları 
kendimiz 
uygulayarak 
çevremize 
örnek 

olmalıyız. Aynı zamanda 
gelecek nesillere örnek 
olmalıyız. Trak bilincini 
geliştirmemiz gerekiyor." 
ifadeleri kullanıldı.
“EMNİYET KEMERİ 
UYGULAMASINI 
TOPLUMUMUZDA 
YAYGINLAŞTIRMAK 
DURUMUNDAYIZ” 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise yaptığı 
açıklamada; “Emniyet 
kemeri trak kazalarında 
ölüm riskini yüzde 45, 
yaralanma riskini ise yüzde 
60 azaltmakta. Dolayısıyla 
bu farkındalığı 
toplumumuzda 
yaygınlaştırmak 
durumundayız” dedi. Araç 
kullanan ve araç içinde 
bulunan herkesin emniyet 
kemeri takmasının hayati 
önem taşıdığını da dile 
getiren Başkan Balta, “Hem 
kendi can güvenliği 
açısından hem de 
çevresindeki diğer insanlara 
zarar vermemek adına 
önemli bir hareket. Emniyet 
kemeri uygulaması da trak 
ekiplerimiz tarafından 
denetlenmeye devam 
edilecek ve her zaman 
olduğu gibi uymayanlara da 
kurallara uymayanlara cezai 
işlem uygulanacak” diye 
konuştu.
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