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ÜLKEMİZİN EN GÜZEL 
MiLLET BAHÇELERiNDEN BiRiSi OLDU 

Sağlık Bakanlığı tarafından Mobil 
Kanser Tarama Aracı Vakfıkebir 

ilçemizde hizmete başladı. Mobil 
Kanser Tarama Aracı 21 Nisan – 

7 Mayıs tarihleri arasında 
Vakfıkebir Kemaliye 

Mahallesinde Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi önünde ücretsiz 

olarak 40-69 yaş grubu bayanlara 
kanser taramaları yapacak.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Gençlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün ülke 
genelinde 
düzenlemiş olduğu 
Bir İlkbahar Öyküsü 
“Benim Çocukluğum” 
temalı yarışmada 
Rümeysa Koyun 
Türkiye altıncısı oldu.

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, yerel seçimlerde vaat 
edilen projelerin hayata geçirilmemesi ilçe halkımız tarafından tepkilere 
neden olurken ilçemiz yerinde saymaya devam ediyor dedi.

“GENÇLERİMİZ 

İŞSİZ VE 

GELECEKTEN

ENDİŞELİ”

BAŞKAN BEŞLi, “iLÇEMiZ
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“NASIL BİR KİŞİLİK”

MOBiL KANSER TARAMA ARACI
VAKFIKEBiR'DE HiZMETE BAŞLADI

Böyle bir din adamı olunmaz…
Geçenler de Vakfıkebir'de bir olay 
yaşanmıştı.
Vakfıkebir'in sahipsiz olmadığını biz sürekli 
dile getiriyoruz. Vakfıkebir'e biri veya birileri 
zarar veriyorsa, bunun hesabını Vakfıkebir 
sorar…
Bir din adamı/müftü olarak cemaatin 
karşısına çıkıyorsun ve vaaz veriyorsun, 
bu da Vakfıkebir'deki bütün cami 
hoparlörlerden yayınlanıyor…
Cami cemaati kısmen Vakfıkebir'deki 
yaşananları bilebilir.
Ama tamamını bilme şansı yok…
Sen çıkıyorsun mikrofondan hemde kayıt 
altına alınsın deyip, kamera kaydı 
yaptırıyorsun.
Bu daha çok ayıp…
İki kişiye hakkımı helal etmiyorum 
diyorsun. Zaten Vakfıkebir sana hakkını 
helal etmedi ki. Daha dün geldin, bugün 
gittin. Ne yaptın ki Vakfıkebir'de, sana 
hakkını helal etsin. Bu insanlar mikrofonu 
eline aldı mı, ne oluyor bunlara…
Ne büyük bir adammışsın da, kimsenin 
haberi yokmuş…
O mikrofonu eline aldın aklına/ağzına ne 
gelmişse konuştun durdun…
Hata aslında onda değil ki, ona o 
mikrofonu eline tutturanda…
Cemaatin hiçbir yerden haberi bile yokken, 
kendi dertlerini cemaate anlatıp/yakınmak 
çok yanlış bir hareket oldu…
Birde Vakfıkebir'de bu adama destek 
verenler olmuş…
Herhalde onlar Vakfıkebir'li değiller…
Siz kimsiniz/nerede yaşıyorsunuz…
Yeri geldiğinde onların isimlerini de açık 
açık yazarım, insanlar değerlendirir...
Mikrofonu eline alan o müftü çıkıyor diyor 
ki, beni hastalığımla, kiramı diyanette 
ödettiriyor ve zimmetime para geçirmişim 
diye dedikodu çıkartmışlar…
Bu dedikoduları kendi çıkartmış ki, burada 
yaptıklarının üstünü örtmeye çalışmış…
İki de bir eline mikrofonu alarak diyor ki, 
bunlar kayıta geçsin, dünya kamerası 
çeksin…
Ne/Neyi çekecek, Vakfıkebir'de her yeri 
karıştırdığını mı?
Vakfıkebir'e ilk ataması yapıldı ve buraya 
geldi. Gelir gelmez ne söyledi “Ben bu 
lojmanda kalmam” “Ben orada durmam” 
diye eklemişti.
Bir önceki müftümüz/hocamız Hüseyin 
Köksal, oradan çıkmıştı. Bu adam orada 
yıllarca oturdu. Hiç şikayet etmedi de, sen 
gelir gelmez hemen tadilat yapalım dedin. 
Nasıl bir din adamlılığıdır bu, hemde 
müftü…
İki soru geldi aklıma;
1-Müftülük paranın çok olduğu yer midir?
2-Yardımlarla para toplanılan yer midir?
Neresidir burası…
Vakfıkebir'den bir kişi, sosyal sayfasını 
kullanan ve Trabzon'da yaşayan bir kişiye 
yalan yanlış bilgiler veriyor…
Bu adam buralı değil, Vakfıkebir'de 
yaşananları nerden bilecek veya Vakfıkebir 
Diyanetin içinde yaşananları nerden 
öğrenecek…
Kısaca şu; Vakfıkebir'de yaşananları bilen 
bir kişi çıkıyor, bu adama bilgileri sızdırıyor. 
O adamda o almış olduğu bilgiler 
doğrultusunda bir şeyler yazıyor. 
Gerçekleri bile yansıtmıyor yazdıkları…
Bilgi sızdıran kişi kendi bir şeyler 
yazamıyor, çünkü kendisi görünmek 
istemiyor…
Kendince böyle bir çözüm üretmiş…
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æ21 Nisan 2021 tarihi itibariyle 
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 

Mahallesi Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi önünde hizmete başlayan 
Mobil Kanser Tarama Aracı “Pembe 
Araç” ilçe halkına hizmet vermeye 
başladı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 
90 bin kişi kanser yüzünden hayatını 

kaybediyor, bu ölümlerin 3'te 1'ini 
erken teşhis ile engellemek 
mümkün. Sağlık Bakanlığının kanser 
tarama tırları da işte bu hedee yola 
çıkıyor, projenin sloganı ise “bugün 
gel.” Konu ile ilgili açıklama yapan 
Vakfıkebir İlçe Toplum Sağlığı 
Müdürü Dr. Burcu Kırbıyık; “Kanser, 

dünyada önemli bir sağlık 
sorunu olup, ülkemizde de 
önemi gittikçe artmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü 
tahminlerine göre dünyada her 
yıl 13 milyon insan kansere 
yakalanmakta, 7 milyon insan 
kanserden ölmektedir. Yapılan 
çalışmalar kanserin, ülkemizde 
gerçekleşen ölüm nedenleri 
içinde, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci 
sırada yer aldığını 
göstermektedir. Bir bireyin 
kansere yakalanmasını 
etkileyen faktörler; genetik; 
biyolojik, davranışsal 
ve çevresel olarak 
sıralanabilir. 
Kanserlerin üçte biri 
önlenebilir, üçte biri 
erken yakalanabilir, 
geriye kalan üçte biri 

ise uygun tedavi ve destek 
tedaviden yararlanabilir. Bu 
nedenle kanserde erken 
tanı son derece önemlidir. 
Erken tanı için de kanser 
taramalarını yaptırmak 
gerekir. Meme kanseri için 

40-69 yaş aralığındaki kadınlar iki 
yılda bir mamogra çektirmeli ve 
sağlık personeli tarafından muayene 
olmalıdır. Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu tarafından tarama amacıyla 
tam donanımlı seyyar kanser tarama 
aracı 21 Nisan 2021 Çarşamba günü 
ilçemizde hizmete başladı. Ücretsiz 
mamogra çekimi ve kanser tarama 
testlerinin yapıldığı “ Pembe Araç “ 
21 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri 
arasında Vakfıkebir Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi önünde İlçemiz 
halkına hizmet verecektir. Sizde 
sakın geç kalmayın hemen Pembe 
Araç'a gelin.” dedi.

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin yaptığı 

açıklamada; “Fındık bahçelerimizde 
yoğun zararlara neden olan Fındıkta 
Külleme Hastalığının etmeni kışı 
hastalıklı bitki artıklarında geçirir. 
Erken dönemde yaprak ve yeni 
oluşan çotanakları enfekte eder, 
rüzgarla yayılır. Fındıkta Külleme 
Hastalığı ilkbaharda gelişme sezo-
nunun erken döneminde yapraklar, 
genç sürgünler ve çotanaklar 
üzerinde belirtiler oluşturur. Bulaşık 

olan yapraklarda zamanla lekeler 
kahverengileşir, yapraklar 
matlaşmaya başlar ve ilerleyen 
dönemde de kuruma, kıvrılma ve 
vaktinden önce döküm meydana 
gelir. Genç sürgünlerde ve 
çotanaklarda zuruf yüzeyinde ilk 
önce un serpilmiş gibi bir görüntü, 
ilerleyen dönemde renkte 
matlaşma, kahverengileşme ve 
özellikle erken dönemde hastalığa 
yakalananlarda kurumalar görülür. 
Bu şekilde hastalık fındıkta hem 
verim hem de kalite kayıplarına 
neden olur ifadelerine yer verdi.” 
“KİMYASAL MÜCADELEYE 
BAŞLAMADAN ARICILARA 
HABER VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR”
Müdür Kuleyin, “Kültürel Mücadele 
de; enfeksiyon kaynaklarının 

azaltılması için yere dökülen 
yapraklar ile hastalıklı bitki 
artıklarının toplanması, bulaşık dip 
sürgünlerinin kesilmesi ve imha 
edilmesi, iyi bir hava sirkülasyonu ve 
yeterli ışıklanma sağlamak için 
budama ve yabancı ot mücadele-
sinin yapılması gerekmektedir. 
Hastalığın mücadelesinde kültürel 
önlemler yanında kimyasal 
mücadele de gerekli olmaktadır. 
Kimyasal Mücadeleye başlamadan 

önce çevredeki arıcılara haber 
verilmesi gerekmektedir. Birinci 
ilaçlama hastalığın bir yıl önce 
görüldüğü bahçelerde mutlaka 
çotanak bağlama döneminde (Nisan 
ayı ikinci haftasından itibaren) 
tavsiye edilen uygun bitki koruma 
ürünleri ile koruyucu ilaçlama yapılır. 
Hastalık belirtileri görülmeye devam 
ettiğinde tavsiye edilen tedavi edici 
BKÜ ile ikinci ve diğer ilaçlamalar 
yapılır. İlaçlı mücadelenin hasattan 
1 ay öncesine kadar tamamlanması 

gerekmektedir. İlaçlama yapılırken 
ilacın dozuna, karıştırılmasına ve 
ilaçlamada kullanılacak aletin 
kalibrasyonuna dikkat edilmedir. 
İlaçlama yapılırken ağaçlar dipten 
başlanarak yıkama şeklinde ilaç 
atılmalıdır dedi.” Müdür Kuleyin, 
“Bölgemizde fındıkta önemli zarara 
neden olan bu hastalığa karşı 
mutlaka mücadele yapılmadır. 
Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi 
almak isteyen üreticilerimiz; Müdür-
lüğümüze müracaat edebilirler dedi.”

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞIYLA MÜCADELE DÖNEMİ BAŞLIYOR

T
ürkiye genelinde 18-24 
yaş aralığında 1094 
öğrencinin katıldığı Bir 

İlkbahar Öyküsü “Benim 
Çocukluğum” temalı yarışmada 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinden kazanan 
Rümeysa Koyun Türkiye 6.sı 
oldu. Rümeysa Koyun 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil tarafından ödüllendirildi. 
Akademik başarıların yanı sıra 

sosyal kültürel ve sportif 
alandaki başarıları ile de 
adından sıkça söz ettiren 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Rümeysa 
Koyun'un başarısıyla bir kez 
daha gururlandırdı. Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi müdürü Yunus Ali Civil; 
yaptığı açıklamada Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 
ülke genelinde düzenlemiş 

olduğu Bir İlkbahar Öyküsü 
“Benim Çocukluğum” temalı 
yarışmada Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
gönüllü üyemiz, üniversite 
öğrencisi Rümeysa Koyun 18-
24 yaş kategorisinde 1094 
gencin katıldığı yarışmadan 
Türkiye altıncısı olarak büyük 
bir başarıya imza atarak bizleri 
gururlandırmıştır. Kendilerini 
tebrik ederek küçük bir hediye 
takdim ettik dedi.

VAKFIKEBİR'Lİ RÜMEYSA'NIN 
BÜYÜK BAŞARISI
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æİYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli 

berberinde Ekonomi 
Politikalardan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Yusuf 
Hacıahmetoğlu ve Mali İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali 
Eyüboğlu ile Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu'na ilçe ve 
ülke gündemine dair konularda 
açıklamada bulundu.  Başkan 
Beşli, Yerel seçimlerde vaat 
edilen projeler bir türlü hayata 
geçirilmedi. Sadece göstermelik 
olarak kitapçıklara basılan 
projeler yoksa bir hayal 
ürünümüydü? Dedi.
“İLÇEMİZ YERİNDE SAYMAYA 
DEVAM EDİYOR”
 Başkan Beşli, “Vakfıkebir 
Belediyemizin Vakfıkebir'e 
kazandırdığı plaj, aşlerde ve 
kitapçıklarda yayınlandığı gibi 
kafeteryalı mükemmel bir 
görselliğe sahip olarak hizmete 

açılmadı. Bu şekli ile yazın 
gurbetçilerimizin ilçemize 
geldiklerinde gidecekleri 
plajımız yok. Bizlerin önerisi ise 
eğer belediyemiz 
çalıştıramayacaksa bir an önce 
bir ihale yapıp işletme hakkını 
ihaleyi alan kişiye versin 
çalıştırsın. Hem plaj temiz ve 
sağlığa uygun olur. Hem de 
kafeteryası da çalıştırılarak 
gelen misarlerimize mahcup 
olmamış oluruz.  Ayrıca 
bölgemiz için önem arz eden ve 
ilçemizin en önemli turizm 
kaynaklarından birisi de 
Karadağ Yaylasıdır. Bölge 
insanımızın ve ilçeye gelen 
misarlerimizin nefes almak için 

gidecekleri Karadağ yaylamızın 
yol sorunu söz verildiği halde 
yıllardır yapılamaması, ilçemizin 
kanayan yarasıdır. İlçe 
merkezimizde yer alan belediye 
parkımız içler açısı durumdadır. 
Belediye parkımızın 

sorunlarının çözülemeyip 
halkımızın kullanımına 
sunulamaması ilçemiz için 
utanç verici bir durumdur. 
Seçim vaadi kapsamında olan 
sokak hayvanları sorununun bir 
türlü çözülememesi de ayrı bir 
problemdir.  Eski ceza evinin 
Vakfıkebir kültür merkezine 
dönüştürülüp bir an önce 
halkımızın hizmetine açılması 
gerekmektedir. İlçemizin 
yetiştirdiği önemli değerlerden 
biri olan dünyaca ünlü 
karikatürist ve gazeteci-yazar 
Hikmet Aksoy'un isminin de 
buraya verilmesi halkımızın 
beklentileri arasındadır. İlçemi-
zin trak ve park sorununun 

biran önce kalıcı olarak çözüme 
kavuşturulması ilçenin huzur ve 
refahı açısından önemlidir. 
Özellikle Trabzon'a ikinci bir 
üniversite verilmesinin ardından 
ilçemize önemli bir fakültenin 
kazandırılması için gerekli 

çalışmaların bir an önce 
başlatılması gerekmektedir. 
İlçemize kazandırılacak Fakülte 
için yapılacak çalışmalara biz 
de İYİ Parti İlçe Teşkilatı olarak 
ne katkı gerekiyorsa vermeye 
hazırız dedi.” 
“GENÇLERİMİZ İŞSİZ VE 
GELECEKTEN ENDİŞELİ”
Başkan Alpaslan Beşli ülke 
gündemini değerlendirirken 
özetle şunları söyledi: 
"Üzülerek görüyoruz ki! ülkemiz 
kötü yönetiliyor. Özellikle 
ekonomideki başarısızlık, 
iktidara yakın kaymak tabaka 
dışındaki herkesi fazlasıyla 
sarsmaktadır. Bırakın liderin 
saray hayatını, AKP'li 

danışmanların bile milyonlarla 
oynadığı, birkaç yerden yüklü 
miktarda maaş alanların 
sayısına her geçen gün 
yenilerinin eklendiği 
günümüzde, vatandaşımızın 
bedava dağıtılan patates ve 

soğana muhtaç hale getirildiğini 
içimiz parçalanarak görüyoruz. 
Bunu milletimiz de görüyor ve 
inanıyorum ki ilk seçimde 
halkımız iktidara gerekli cevabı 
verecektir. Gençlerimiz işsiz ve 
gelecekten endişeli. 
Çalışanlarımız sefalet ücretine 
mahkum. Emekli perişan, çiftçi 
umutsuz. Buna rağmen Türkiye, 
makam araçlarında dünya 
rekorunu elinde bulunduruyor.  
Almanya'da 9 bin, Japonya'da 
10 bin, Fransa'da 8 bin makam 
aracı varken, ülkemizde bu sayı 
125 bin civarında. Milletin 
hizmetkârı olduklarını iddia 
edenlerin nasıl bir lüks içinde 
yaşadıkları bu kadar nettir. 
Yolsuzluk ve hırsızlıkla elbette 
mücadele edilmelidir ancak 
öncelikli mücadele yüzsüzlük 
ve arsızlıkla yapılmalıdır dedi."
“AKP HÜKÜMETİ, KENDİ 
VATANDAŞINI 15 GÜN 
BAKAMADI”
Başkan beşli; "Pandemi bütün 
dünyayı etkiledi ve bu süreç 
iktidarların milletine verdiği 
değeri de gayet net bir şekilde 

gösterdi. Ülkemizde esnaf ve 
milyonlarca çalışan evine 
ekmek götüremez hale geldi. 
Suriyeli sığınmacılara bugüne 
kadar 60 milyar dolardan fazla 
kaynak ayıran AKP hükümeti, 
kendi vatandaşını 15 gün 
bakamadı, tam kapanma 
yaparak salgını kontrol altına 
alamadı. Kendi çıkarları söz 
konusu olduğunda ülkenin 
kaynaklarını har vurup harman 
savunanlar, vatandaşa gelince 
para bulamıyor! Hal böyleyken 
halen Kanal İstanbul gibi acili-
yeti olmayan işlerde inat eden 
bir buyurgan anlayışın ülkeyi 
nereye sürüklediği de aşikârdır. 
Yaklaşık 20 yıldır muhalefete 
muhalefet ederek, algılarla 
ülkeyi yönettiler ancak artık 
yolun sonu geldi. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, milleti bir daha kandı-
ramayacaklar. Yolun sonu görü-
lüyor dedi." Başkan Alpaslan 
Beşli; 23 Nisan Ulusal egemenli 
ve çocuk bayramını kutlayarak, 
23 Nisan tüm dünya çocukları-
na sağlık, barış ve mutluluk 
getirmesini diliyorum dedi.

BAŞKAN BEŞLi,“iLÇEMiZ
YERiNDE SAYMAYA DEVAM EDiYOR”

Kemaliye Mah. 14 Şubat Kurtuluş Cad. No: 35/A  VAKFIKEBİR
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T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/9 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 349 Ada, 1 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Mahmutağa Kıranı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak 
fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. Yol,su, 
elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mah. Mahmutağa Kıranı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.254,45 m2  
Kıymeti   : 18.816,75 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 348 Ada, 6 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Mahmutağa Kıranı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün 
olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafededir. 
Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde yaklaşık 2,90*2*1,90m'lik ölçülere 
sahip su deposu bulunmaktadır
Adresi   : Çavuşlu Mah. Mahmutağa Kıranı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.897,94 m2  
Kıymeti   : 33.469,10 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel üzerindeki su deposu Çavuşlu Köyü Tüzel Kişiliğine aittir.
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:07 - 10:12 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:07 - 10:12 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 348 Ada, 7 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Mahmutağa Kıranı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün 
olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafededir. 
Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mh Mahmutağa Kıranı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.820,73 m2  
Kıymeti   : 42.310,95 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:14 - 10:19 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:14 - 10:19 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 347 Ada, 3 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Mahmutağa Kıranı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün 
olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafededir. 
Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mh Mahmutağa Kıranı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.184,61 m2  
Kıymeti   : 17.769,15 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:21 - 10:26 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:21 - 10:26 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 347 Ada, 1 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Mahmutağa Kıranı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün 
olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. 
Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mh Mahmutağa Kıranı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.506,49 m2  
Kıymeti   : 22.597,35 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:28 - 10:33 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:28 - 10:33 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 280 Ada, 16 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. Yol,su, 
elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mh  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 740,85 m2  
Kıymeti   : 11.853,60 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 280 Ada, 17 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. Yol,su, 
elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mh  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 858,75 m2  
Kıymeti   : 13.740,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:42 - 10:47 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:42 - 10:47 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 292 Ada, 2 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. Yol,su, 
elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mh  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 392,43 m2  
Kıymeti   : 6.278,88 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:49 - 10:54 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:49 - 10:54 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 101 Ada, 10 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Orta Mahalle Mevkii, Bir katlı kargir ev bir katlı kargir bina samanlık ve tarla Nolu Bağımsız Bölüm 
Satışa konu taşınmaz tapuda Bir katlı kargir ev bir katlı kargir bina samanlık ve tarla olarak kayıtlıdır. 
Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. Parsel yaklaşık %20-25 meyillidir. İlçe merkezine yaklaşık 
8 km mesafededir. Parsel üzerinde 3 adet yapı vardır. 1.YAPI: 26,75m²'lik alana sahip tek kattan ve 2 
odadan oluşmakta içi sıvasız tek cepheli olup dış cepheleri kepenk ile kaplı, bir tanesi pvc ile çevrili 
samanlık olarak kullanılmaktadır. Bu yapının değeri 17.655TL'dir. 2.YAPI: 57m²'lik taban alanına 
sahip yapı 2 kattan oluşmakta olup mesken olarak kullanılmaktadır. Eskime payı %40 hesaplanmıştır. 
Bu yapının değeri 75240TL'dir. 

3.YAPI: 17,38m²lik alana sahip tek katlı yapının içi dışı sıvasız olup briketten yapılmıştır. Bu yapının 
değeri 2.555TL'dir.
Adresi   : Çavuşlu Mahallesi Orta Mahalle Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 803,79 m2  
Kıymeti   : 108.310,64 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 10:56 - 11:01 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 10:56 - 11:01 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 200 Ada, 1 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, Orta 
Mahalle Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi 
olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 
yaklaşık 8 km mesafededir. Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Çavuşlu Mahallesi Orta Mahalle Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 58,76 m2  
Kıymeti   : 940,16 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:03 - 11:08 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:03 - 11:08 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 199 Ada, 1 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, Orta 
Mahalle Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 8 km mesafededir.
Adresi   : Çavuşlu Mah. Orta Mahalle Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.424,76 m2  
Kıymeti   : 22.796,16 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 284 Ada, 5 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, Orta 
Mahalle Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 8km mesafededir.
Adresi  : Çavuşlu Mah. Orta Mahalle Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 144,39 m2  
Kıymeti   : 2.310,24 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:17 - 11:22 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:17 - 11:22 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 284 Ada, 6 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 8km mesafededir.
Adresi   : Çavuşlu Mah. Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 6,32 m2  
Kıymeti   : 101,12 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:24 - 11:29 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:24 - 11:29 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 141 Ada, 2 Parsel, DEMİRCİ Mahalle/Köy, 
Güney Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi 
olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 
yaklaşık 7 km mesafededir. Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Demirci Mah. Güney Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 14.081,51 m2  
Kıymeti   : 239.385,67 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:31 - 11:36 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:31 - 11:36 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 140 Ada, 4 Parsel, DEMİRCİ Mahalle/Köy, 
Güney Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi 
olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 
yaklaşık 7 km mesafededir. Yol,su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Demirci Mah. Güney Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.957,16 m2  
Kıymeti   : 33.271,72 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:38 - 11:43 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:38 - 11:43 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 103 Ada, 145 Parsel, MAHMUTLU Mahalle/Köy, 
Derinırmak Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi 
olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. Yaklaşık %20-25 meyillidir. ilçe merkezine 
yaklaşık 7 km mesafededir. Yol, su, elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi   : Mahmutlu Mah. Derinırmak Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.781,59 m2  
Kıymeti   : 76.505,44 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : Maliye Hazınesi adına 1639,35m²'lik irtifak hakkı tesisi vardır. 
Kullanma hakkı TEİAŞ GN MDne aittir
İrtifak Hakkı   : Mehmet oğlu Osman Şerit zilyetindedir.
1. Satış Günü  : 03/06/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü  : 29/06/2021 günü 11:45 - 11:50 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 

> Devamı 5'de
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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 2020/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN1358847

B
ir süre önce Vakfıkebir 
Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) İlçe Kadın Kolları 

Başkanlığı görevine atanarak 
ilçedeki çalışma faaliyetlerine 
ara vermeden başlayan Başkan 
Havva Yayla ve beraberindeki 
yöneticiler, İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Eski İlçe 
Başkanı Mustafa Eyüboğlu ve 
MHP'nin önemli simalarından 
eski parti yönetim kurulu üyesi 
Zekeriya Kandemir'i 
işyerlerinde ziyaret ettiler.
“HEP BERABER ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Vakfıkebir Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Havva Yayla nezaket 
ziyaretleri sırasında yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer 
verdi.  Başkan Yayla; Mart 2021 
tarihi itibariyle Genel 
Başkanımızın istekleri 
doğrultusunda görevi 
devraldım. Hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Hep 
beraber çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu iş ekip işidir. 
Sadece ben ile bu iş olmaz, biz 
ile olur. Sizlerden edindiğim 
bilgiler doğrultusunda sizlerin 
tecrübelerinden faydalanarak 
ilçemizde Milliyetçi Hareket 
Partisinin başarı çıtasını daha 
da yukarılara çıkartmayı 
hedeiyoruz. Bu hedemize 

sizlerden alacağım güç ve 
halkımızın teveccühü ile 
ulaşacağız. Hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz 
dedi.” MHP Kadın Kolları 
Başkanı Havva Yayla; “Her 
zaman Milliyetçi Hareket Partili 
olmam ve Ülkücü hareketin 
içerisinde bulunmamdan dolayı 
iftihar ettim. Kadınların 

toplumda ki yerlerinin daha 
refah bir düzeye ulaşabilmesi 
için Vakfıkebir de 
kadınlarımızın haklarını daha 
iyi savunabilmek için bu görevi 
bizlere layık gören başta bilge 
liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli 
Beyfendiye, Milliyetçi Hareket 
Partimizin kıymetli İl Kadın 
Kolları Başkanı Gülen Demir 

hanımefendiye, Milliyetçi 
Hareket Partisi Vakfıkebir ilçe 
Başkanı Sayın Orhan Burhan 
Baltürk Bey'e teşekkürlerimi 
sunuyorum. Başkan Yayla; 
“Bizleri bu göreve layık gören 
insanları mahcup 
etmeyeceğimizin bilinmesini 
isterken çok çalışacağımızın ve 
gayret göstereceğimizden 

kimsenin bir şüphesi olmasın. 
Milliyetçi Hareketin Kadınları 
olarak bilge liderimiz Dr. 
Devlet Bahçeli beyefendinin 
emrinde, samimiyet, sadakat 
ve vefa ile cennet ilçemiz 
Vakfıkebir için çalışacağız 
ifadelerini kullandı.”
BU DAVA BEN DAVASI 
DEĞİL, BİZ DAVASIDIR!
Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk ve Eskİ 
Başkan Mustafa Eyüboğlu, 
Eski yöneticilerden Zekeriya 
Kandemir, kendilerine nezaket 
ziyaretinde bulunan Kadın 
Kolları Başkanı Havva Yayla 
ve beraberindeki yöneticilere 
görevlerinde ve çalışmaların-
da başarılar dileyerek destek-
lerini esirgemeyeceklerini 
söylediler. 
Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk, “MHP'li kadınlar ile 
bundan sonra yapacağımız 

projeleri ve ilerleyeceğimiz yolu 
birlikte belirleyeceğiz. Hep 
beraber Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nı 
en iyi şekilde temsil 
edeceğimize inanıyorum” dedi. 
MHP Vakfıkebir Eski İlçe 
Başkanı Mustafa Eyüboğlu, 
“Havva Hanımı Canı gönülden 

kutluyor ve hayırlı olsun 
diyorum. Bu nazik ziyaretleri 
bizleri mutlu etmiştir. Başkanı-
mızın çok özverili olduğunu 
biliyoruz. Başkanımızın 
kurduğu cümlelere katılıyorum. 
Bu dava ben davası değil biz 
davasıdır. Hepimiz el birliğiyle 
çalışmalarımıza devam edece-
ğiz. Her zaman başkanımızın 
yanındayız. Genel Başkanımız 
Bilge Lider Sayın Devlet 
Bahçeli Bey ile birlikte Milliyetçi 
Hareket Partimizin başarılı 
olabilmesi için hep birlikte 
çalışacağız. Hep birlikte daha 
güzel günlerin olacağına 
inancım tam” şeklinde konuştu.  
MHP Eski İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi Zekeriya 
Kandemir ise, “Kadın Kolları 
Başkanımızın önderliğinde çok 
güzel işlere adım atacağımız-
dan hiçbir kuşkum yok.  Hep 
birlikte çok yol alacağız. Bu 
nazik ziyaretleri bizleri memnun 
etmiştir. Başkanımız Havva 
Hanıma ve yönetim kurulu 
arkadaşlarına yeni görevlerinde 
başarılar diliyorum ve hayırlı 
olsun dileklerimi iletiyorum. 
Liderimiz Sayın Devlet Bey'in 
ve Milliyetçi Hareket Partimizin 
yanındayız. Kadın Kollarımıza 
da her türlü desteği vererek 
onların yanlarında olacağız” 
ifadelerini kullandı.

BU DAVA BEN DAVASI DEĞİL, BİZ DAVASIDIR!
Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Yayla ve 
beraberindeki yöneticiler, İlçe Başkanı Baltürk ve eski parti yöneticilerini ziyaret ettiler. 

AK PARTiLi KADINLAR ESNAF ZiYARETi YAPTILAR
AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ile beraberinde Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdiler.

AK Parti Trabzon İl æKadın Kolları Başkanı 
Meryem Sürmen ile 

Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri, hız 
kesmeden çalışmalarını sürdü-
rüyor. Son olarak Vakfıkebir 
İlçesinde daha çok bayan esnaf 
ağırlıklı ziyaret gerçekleştiren 
Sürmen ve Kamiloğlu 

beraberindeki Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte esnaarın 
taleplerini yerinde dinlediler. 
2023 hedeeri doğrultusunda 
çalışmalarını sürdüren AK Parti 
Trabzon İl Kadın Kolları ve İlçe 
Kadın Kolları Vakfıkebir 
İlçesinde bayan esnaarı 
ziyaret ederek sıkıntılarını ve 
taleplerini dinlediler. AK Parti 
Kadın Kolları Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Asiye Kamiloğlu, 
"Halkın arasında, halkla birlikte 
hem Türkiye'nin emin adımlarla 
2023 hedeerine ilerlemesini 
amaçlıyor hem de halkın 
taleplerini dinliyoruz. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığı olarak, İl Kadın 
Kolları Başkanımız Sayın 
Meryem Sürmen hanımefen-
dinin katılımları ile ilçemizde 

esnaf ziyaretlerimizi gerçek-
leştirdik. Vakfıkebir İlçemizdeki 
bayan esnaarımızı ziyaret 
ettik, talep ve düşüncelerini 
dinledik. Allah'ın izniyle bu zor 
zamanları da yine birlikte 
aşacak ve özlenen güzel 
günlere kavuşacağız. AK Parti 
Kadın Kolları olarak partimizin 
yükselmesi ve başarılı olması 
için Genel Başkanımız ve 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
belirlediği hedeere adım adım 
ilerlemeye devam ediliyoruz" 
ifadelerini kullandı. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığının organize ettiği ve 
AK Parti Trabzon İl Kadın 
Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen ve Vakfıkebir İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Asiye 

Kamiloğlu ve yönetim kurulu 
üyelerinin katıldıkları ziyaretler 
sırası ile birlikte ilçede esnaf 
ziyareti, Vakfıkebir "Kadınlar 
Üretiyor" Kooparati Başkanı 
Aygün Akar'a ziyaret, Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu ve kursiyerlere 
ziyaret, yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte çat kapı üye 
ziyaretleri gerçekleştirildi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Caferli - Kemaliye 
ve Hürriyet Mahallelerimizdeki 
mezarlık alanlarımız Trabzon 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
düzenlendi. Vakfıkebir'imizde önemli 
bir ihtiyacı karşılayacak olan mezarlık 
alanlarının düzenlenmesi talimatını 
veren Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na 
ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vakfıkebir ilçesinde Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Caferli - Kemaliye ve Hür-
riyet Mahallelerimizdeki me-
zarlık alanları düzenlendi.

VAKFIKEBİR'DE MEZARLIK ALANLARI DÜZENLENDİ 
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C
HP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, '128 Milyar 
Dolar nerede' 

sorunlarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 128 
Milyar Doların akıbetinin 
açıklanması gerektiğini belirten 
Kaya, böyle bir para kaynağının 
duruyor olması halinde ihtiyaç 
sahibi insanlara yardım 
edilmesi gerekildiğini ifade etti. 
“DUT YEMİŞ BÜLBÜLE 
DÖNDÜ” 
“CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, 128 Milyar Dolar 
nerede sorularına dair 
açıklamalarda bulundu. 128 
Milyar Doların akıbetinin 

açıklanması gerektiğini aktaran 
Kaya, “Çıksınlar iki cümleyle, 
bir belgeyle bu paranın akıbetini 
Türk milletine açıklasınlar. 
Günlerdir bu soruyu soruyoruz. 
Sayın Genel Başkanımız 
soruyor, il başkanlarımız, ilçe 
başkanlarımız ve milletvekili 
arkadaşlarımız soruyor. Yurdun 
dört bir yanından 84 milyon 
vatandaşımız bu sorunun 
cevabını merak ediyor. Ama 
cevap vermesi gerekenler dut 
yemiş bülbüle döndü. Belli ki 
ortada hesabını 
veremeyecekleri bir durum var. 
Hesabını verebilecekleri bir 
durum varsa çıksın millete bu 
durumun hesabını versinler. Bu 
para tüy bitmemiş yetimin hakkı 
olan para.” dedi. 
“BU ÇOK BÜYÜK BİR PARA” 
128 Milyar Dolarla ihtiyaç sahibi 
insanlara yardım edilmesi 
gerektiğini belirten Kaya, 
“Bugün ülkede pandemi 
koşullarında birçok insan çok 
zor şartlarda yaşam savaşı 
veriyor. Açlıkla, yoksullukla, 
sefaletle mücadele eden 
insanlarımız var. Mübarek 
Ramazan ayındayız. Bu 
paranın akıbetini bilmek 
hepimizin hakkı. Eğer bu para 
duruyor ise çıksınlar bu para ile 

ilgili açıklama yapsınlar, 
insanlarımıza yardım etsinler. 
Zaman, tam bu zaman aslında. 
Ramazan ayındayız. Bizler 
inançlı insanlarız. Yoksul ve 
geçinemeyen insanlarımıza 
yardım etsinler. Bu çok büyük 
bir para. Esnaarımıza, 
çiftçimize, emeklimize destek 
olsunlar. Birçok esnafımızın 
cebine siftah girmiyor. 
Dükkanlar kapalı, işleri bitme 
noktasında. Böyle bir 
kaynağımız varsa bu kaynaktan 
ülkenin insanları faydalansın 
istiyoruz. Bu para varsa bunu 
yapsınlar, eğer yoksa paranın 
nereye gittiğinin hesabını 
versinler.” açıklamalarında 
bulundu.

MiLLETVEKiLi KAYA, “MiLLETE BU DURUMUN
HESABINI VERSiNLER”Osman KOYUNCU

erhum Demirel'e bir tv Mprogramında spiker sizler, 

muhalefette iken çok rahat 

konuşuyorsunuz fakat iktidara 

geldiğinizde bu şekilde konuşamıyorsunuz 

nedeni nedir der. Demirel, insan iktidara 

gelince, pek çok dengeyi gözetmek için 

insanın sırtına bir yumurta küfesi 

koyarlar cevabını verir. İslam âleminin 

önünde, demokrasi, işsizlik, ekonomi, 

hukuk, dış ilişkiler, tarım, hayvancılık ve 

eğitim gibi pek çok problemler vardır. 

Yılların birikimi ile içinden çıkılmaz bir 

hal almış, elle tutulur bir İslam ülkesi 

kalmamış. Devletlerarası ilişkiler şahsi 

dostluklar üzerine kurulmuş, milli 

menfaatler düşünülmemiş.  İslam 

âleminde, bütün yetkiler tek elde 

toplandığından, meselelerin çözümü 

perde arkasından şahsi ilişkilere göre 

ayarlanıyor. Demokrasi ve hür basın 

olmadığından, halk sağlıklı haberler 

alamıyor. Büyük ülkeler, İslam ülkelerini 

kendi seçtirdikleri elemanlarla idare 

ediyor. İran, Irak savaşı başladığında, 

siyasi gözlemciler bu bir horoz dövüşüdür 

bunun galibi mağlubu olmaz, maalesef bu 

savaşı iti ite kırdırmak için bu bir oyun 

olarak gördüler. Bir milyondan fazla ölü, 

iki milyon yaralı ve 150 milyar dolar 

zararla savaş bitti galibi ve mağlubu 

olmadı. Silah satanlar zenginleşti bu 

ülkeler fakirleşti.  Diktatörlerin halk 

nezdinde taraftarları olmaz, dışarıdan 

idare edilirler.  Eski ABD başkanı, Suudi 

Arabistan kralı için, biz olmazsak bir 

hafta iktidarda kalamaz demişti, ABD ile 

kral arasında 500 milyar dolarlık 

anlaşma yapıldı. Avustralya Türkiye'den 

yaklaşık on kat büyük, idaresini bir 

İngiliz vali sağlıyor. Bir Köyde hırsızlık 

olayı varmış, köylü kendi aralarında para 

toplayarak bir bekçi tuttular. Bekçi 

akşam olunca evine gelip yatmış karısı, 

köyü beklemen lazım hırsızlık oluyor 

demiş. Bekçi, hırsız bendim şimdi ise beni 

bekçi yaptılar daha hırsızlık olmaz demiş. 

Diktatörler altında inleyen ülkelerde 

kanın durması için dışarıdan vali mi 

atanmalı? Akıllarını başlarına 

almayacaklar mı?

    Bazen şerde hayır, hayırda şer olur  derler. İslam âleminin bağlandığı bir 

halife olsaydı bu halife zorda kaldığı 

zaman 2.5 milyarlık İslam âlemine nasıl 

maceralara sürüklerdi.  Sanıyorum bazı 

güç merkezleri İslam âlemini idare etmek 

için halifeliğin geri gelmesini istiyor.  Bir 

kişiyi kafa kola aldın mı gerisi gelir, niçin 

ülkeleri işgal etmek için savaşsın ki. 

Merhum İ.İnönü, büyük devletlerin 

düşmanlığı kadar dostlukları da 

tehlikelidir derdi. İslam âlemi Türkiye'ye 

bakıyor fakat Türkiye kendi problemlerini 

çözemedi. Türkiye ikinci dünya savaşına 

Montrö anlaşması sayesinde girmedi. 

Şimdi ABD, Rusya'yı Karadeniz'de 

sıkıştırmak ve savaş gemilerini 

Karadeniz'e rahatça sokmak için 

Türkiye'den Montrö'ye delmesini veya 

kanal İstanbul yapmasını istiyor. ABD'nin 

Karadeniz'e çıkışı Rusya için çok tehlikeli 

olur. Türkiye iki ateş arasında kalır. Hem 

de dört tarafı sularla çevrilen ve bir ada 

durumuna gelen İstanbul'da bir deprem 

olursa, bütün köprüler yıkılırsa 16 

milyona yakın insan ne hale gelir. İkinci 

Abdülhamit, her şeyi bilirim demesi, 

yetkilerin tümünü elide bulundurması 

Osmanlıya 33 yılda iki Türkiye 

büyüklüğünde toprak kaybettirdi. 

Osmanlı sonunda da boğazları 

Almanya'nın emrine vermesi ile birinci 

dünya savaşına girmek zorunda kaldı, 

sonunda Osmanlı hızlı bir çöküşle yıkıldı. 

Tarihten ders alınmalı. 

İSLAM ÂLEMİNİN ATEŞLE İMTİHANI 

ZAYİ İLANI
Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir Şubesinin zimmetinde bulunan, Genel Merkezimizden 
27.11.1992,03.03.1994 ve 15.08.1995 tarihlerinde temin edilerek Şube zimmetine giren sırasıyla 
A/142801-142850 seri nolu 1 cilt, A/49201-49250 seri nolu 1 cilt ve A/132051-132150 seri 
numaralar arası 2 cilt olmak üzere toplam 4 cilt gider pusulasının Şubede mevcut olmadığını ve zayi 
olduğu anlaşıldı.        TÜRKİYE DİYANET VAKFI                 
.                 VAKFIKEBİR ŞUBESİ

Vakfıkebir Osman Tan Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Can Yeşilbaş, Anadolu Eğitim Sendikası Trabzon temsilcisi oldu. 

C
an Yeşilbaş, Anadolu 
Eğitim Sendikası'nın 
siyasi partilerden 

bağımsız olarak önceliğinin ça-
lışanların özlük haklarını iyileş-
tirmek ve geliştirmek olduğunu 
belirtti. Eğitim, öğretim alanında 
çalışan kamu personelinin 
itibarsızlaştırıldığı, özlük 
haklarının zayıadığı günlerden 
geçmekteyiz. Özellikle pandemi 
süreci öğretmenlerin özverili 
olarak çalıştığı bir dönemdir. 
Uzaktan eğitim, öğretmenlerin 
işini daha çok zorlaştırmaktadır. 

Öğrencilerle iletişim kurmak 
ve takip anlamında sıkıntılar 
yaşıyoruz. Salgın tehdidinin 
son bulduğu bir ortamda yüz 
yüze eğitime başlandığı gün-
leri umutla bekliyoruz. Bütün 
öğretmen ve Mili Eğitim çalı-
şanlarını AES (Anadolu Eği-
tim Sendikası)'nı çalışmaları-
nı takip etmelerini ve sendi-
kamızın çalışmalarını ve 
siyasi partilerden bağımsız 
hareket etmesi konusundaki 
tutumunu beğeniyorlarsa üye 
olmaya davet ediyorum” dedi.

K Parti Trabzon Kadın 

AKolları Başkanı 
Meryem Sürmen, AK 

Parti Vakfıkebir Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu ve 
yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ettiler.  
AK Parti Trabzon Kadın 
Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen ve beraberindekiler 
ziyaret sırasında ilçeye 
yapılan ve yapılması 
planlanan hizmetlerle alakalı 
olarak Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'dan bilgiler aldılar.

BAŞKAN BALTA'YI ZiYARET ETTiLER 

AES TRABZON TEMSiLCiSi SECiLDi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 128 
Milyar Dolar nerede sorularının cevaplanması gerektiğini söyledi. 

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi(TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.  Balta Mesajında; şu 
ifadelere yer verdi: “23 Nisan 
1920 tarihi, milletimizin 
bağımsızlığını eline aldığı, 
tarihe adını altın harerle 
yazdırdığı ve ülkemiz için 
büyük önem taşıyan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 
(TBMM) açıldığı tarihi gündür.  
Aziz milletimiz, en zor şartlar 
altında dahi azim ve inancını 
muhafaza ederek kazandığı 
bağımsızlık zaferinin ardından, 
kendi kaderini belirlemek üzere 
Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş 
ve Hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir' şiarıyla egemenlik 
haklarına kavuşmuştur. 
Meclisimiz, geçmişte nasıl ki 
ülkemizin istiklalini sağlamış ve 
istikbalini yeşertmişse 
bugünden sonra da milletimizin 
en büyük umut kaynağı olarak 
geleceğe güvenle bakmamızı 
sağlayarak yarınlarımızı 

güçlendirmeye devam 
edecektir.  Bu Bayram Türkiye 
Cumhuriyetinin çocuklara 
verdiği değerin ve duyduğu 
güveninde en büyük göster-
gesidir. Geleceğin teminatı olan 
çocuklarımızı; ülkesini ve 
milletini seven, vatanı için 
çalışıp üreten insanlar olarak, 
kendine güvenen, girişimci, 
ufku geniş, milli ve manevi 
değerlerine bağlı gençler olarak 
yetiştirilmelerini sağlamak, ortak 

sorumluluğumuz ve 
hedemizdir.  Bu sebep ile 
çocuklarımıza sahip çıkacak, 
onların yarınlara daha umutlu 
bakmaları için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz.  Cumhuri-
yet'in kuruluşunun ardından her 
alanda hızla gelişmeyi ve 
ilerlemeyi ilke edinmiş, Türkiye 
bugün, dünyanın saygın ve 
örnek ülkelerinden bir 
durumuna gelmiştir. Bizler de, 
geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın, daha büyük, 
daha güçlü, daha zengin, daha 
istikrarlı bir Türkiye'de 
yaşamaları için milletimizden 
aldığımız güçle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bağımsızlığın ve 
milli egemenliğin sembolü olan 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin kuruluş 
yıldönümünde, bu özel günü 
çocuklarımıza armağan eden 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 
aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 
bir kez daha minnetle, şükranla 
anıyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle;23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutluyor, tüm çocuklarımızın 
gözlerinden öpüyorum” 

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ

MUHAMMET BALTA'DAN 23 NiSAN MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. 
yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kıvanç ve 
mutlulukla kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi. 
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T
rabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu Vakfıkebir 
Ekmek Temalı Millet 

Bahçesi'nin çok beğendiğini 
ifade ederek, “Ülkemizin en 
güzel millet bahçelerinden birisi 
Vakfıkebir'e yapıldı. Hayırlı 
olsun” dedi.  Vakfıkebir Ekmek 
Temalı Millet Bahçesi ile ilgili 
olarak bilgiler veren Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise, “Vakfıkebir İlçemizde 
yapılan Millet Bahçesi, 
Türkiye'deki Millet 
Bahçelerinden çok farklı. Deniz 
kenarında olması ise bir 
ayrıcalık. Çevre şehircilik 

bakanlığı Toplu konut idaresi 
tarafından 21.10.2019 tarihinde 
ihale edilen 30.10.2019 
tarihinde yapımına başlanan 
Vakfıkebir Millet Bahçesi toplam 
32.721 metrekare alanda 
yapıldı. Vakfıkebir Ekmeğinin 
ana tema oluşturduğu millet 
bahçesin de; 1 adet 637.31 m2 
ekmek müzemiz, 1adet 500m2, 
millet kıraathanesi, bay bayan 
148.50 m2 mescid, yürüyüş 
yolları, 2.200 m2 bisiklet yolu, 
632m2 çocuk oyun alanı, 3 adet 
pergole,  9 adet kamelya, 1adet 
serender, 15.626 m2 yeşil 
alanlar, 85 araçlık otopark 

bulunmaktadır. 
Millet Bahçesine ilk kez kapalı 
bir müze alanı yapıldı. Mescidi 
ve yeme içme yerleri ile 
mükemmel bir yaşam alanı 
oluştu. Ticari alanlarla birlikte 
daha yaşanabilir bir alan olması, 
müzenin yanında mini bir fırında 
inşa edildi. Mini görünüşlü tam 
bir fırın olarak işletilebilecek bir 

potansiyelde müze ile birlikte 
hayata geçecek. Önündeki 
oturma alanıyla birlikte ahşap 

görünümlü bir yer olan 
kıraathanede mevcut alan 
içerisinde halkımızla buluşacak. 
Ticari alanlarla birlikte burayı 
ayakta tutmayı amaçlıyoruz. 
Millet bahçemiz Türkiye'deki 
millet bahçelerinden çok farklı. 
Özellikle görmeyen herkese 
tavsiye ediyorum. Gelip 
görsünler. İlerideki sahil dolgu 

alanı bittiğinde Vakfıkebir'den 
çıkıp millet bahçesine kadar 
yürüyüş ve bisiklet yolu ile 

ulaştığımızda değerini daha iyi 
anlayacağız. Bu bizim için 
MEGA bir proje. Çamlık Sahil 
bandını biz belediyenin kendi 
imkânlarıyla yaptık. Yürüyüş 
yolu- bisiklet yolu ve plaj 
düzenlemesi ki bunun Fol 
Deresi'ne de bağlantısı var. 
Onların da projeleri hazırlandı. 
Büyükşehir Belediyemizin eliyle 
onandı inşallah hayata 
geçireceğiz. Biz Beşikdüzü 

sınırından Çarşıbaşı sınırına 
kadar olan sahilimizi yürüyerek 
ve bisiklet yolu ile kat edilecek 
pozisyona sahilimizi getireceğiz. 
Çok ciddi alanlar oluşacak. 
Bunlar elbette zaman 
gerektirecek şeyler. Bunun alt 
yapısını imarını her şeyini 
bitirdik. Bundan sonra kaynak 
üretip programa aldırıp 
yapımları kaldı. Süreç içerisinde 
takipçisi olacağız” dedi.

ÜLKEMİZİN EN GÜZEL MİLLET BAHÇELERİNDEN BİRİSİ OLDU 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberinde Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Orhan Sırma ile birlikte, 
yapımı tamamlanan Vakfıkebir Ekmek Temalı Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

T
rabzon Valimiz İsmail 
Ustaoğlu eşi Şenay 
Ustaoğlu, Aile Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımızca 'Kadına karşı 
her türlü ayrımcılığı önlemek, 
kadının insan haklarını 
geliştirmek ve kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye dikkat 
çekmek" amacıyla 81 ilde 
oluşturulan  'Mercan Ormanları' 
etkinliğine katıldı. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı'nın işbirliğiyle 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
çerçevesinde, kadına karşı her 
türlü ayrımcılığı önlemek, 

kadının insan haklarını 
geliştirmek ve kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye dikkat 
çekmek amacıyla 81 ilde 
oluşturulan 'Mercan Ormanları' 
dan dikimi etkinliği Vakfıkebir 
ilçesinde gerçekleştirildi.
SEVGİ, MERHAMET VE 
FEDAKARLIKLARIYLA 
BİZLERE GÜÇ VERİYORLAR
Kadınlara gereken değerin 
verilmesi gerektiğinin altını çizen 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta şunları kaydetti: 
“Hem 8 Mart dolayısıyla hem de 
kadınlarımızı her zaman 
hatırladığımızı göstermemiz 
adına bu ormanı oluşturmak 

istedik. Bir ülkenin sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu bir geleceğinin 
olması için kadınlarımızın 
şiddetten uzak, saygı ve değer 
gördüğü bir hale getirmeliyiz. 
Ülkemizin geleceği ve sağlıklı 
nesiller yetiştirmek adına bunu 
yapmamız çok önemli dedi.”
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ise şunları söyledi: “Kadınları-
mızın,  toplum içinde, çalışma 
hayatı içerisinde ve hayatın tüm 
alanlarında, her türlü 

ayrımcılıktan, şiddetten ve bas-
kıdan uzak huzurlu bir yaşam 
sürmelerini sağlamak devleti-
mizin yanı sıra toplum olarak 
hepimizin ortak sorumluluğu-
dur”dedi. Mercan Ormanı projesi 
çerçevesinde tüm kadınlarımız 
adına Vakfıkebir İlçesi Yalıköy 
Mahallesinde Millet Bahçesinin 
yanında bulunan arazide dan 
dikme etkinliği gerçekleştirdik-
lerini ifade eden Vali Ustaoğlu, ” 
Yürütülen bu tür projeler İnşallah 

farkındalık oluşturarak, 
kadınlarımıza yönelik şiddet son 
bulur. Sevgi, merhamet ve 
fedakarlıklarıyla bizlere güç 
veren , 'Anne' olarak baş tacı 
ettiğimiz kadınlarımızın bir 
olumsuzluğa maruz kalması 
kabul edilecek bir şey değildir. 
Organizasyonda emeği geçen 
arkadaşlara teşekkür ediyorum.” 
dedi. 'Mercan Ormanları' dan 
etkinliğine Vali İsmail Ustaoğlu 
ve eşi Şenay Ustaoğlu, İl 
Emniyet Müdürü Metin Alper ve 

eşi Kezban Alper, İl Jandarma 
Komutanı Orhan Sırma, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet uzun, kadın 
kooperatieri ve sivil toplum 
kuruluşları katıldı. Düzenlenen 
etkinlikte “Bir Farkındayız, Ya 
Siz” yazılı pankart açılarak 
şiddete karşı sıfır tolerans 
ilkesiyle çalışmaların devam 
edeceğine dikkat çekildi.

SEVGi, MERHAMET VE
FEDAKARLIKLARIYLA 
BİZLERE GÜÇ VERİYORLAR

B
u proje ile Türkiye'nin en 
dezavantajlı bölgelerine 
en son teknolojiyi 

ulaştırarak; özgür düşünen, 
özgün projeler üreten, 
özgüvenli bireylerin yetişmesi 
amaçlanmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile imzalanan 
protokol kapsamında, 
Türkiye'nin her köşesindeki 

ihtiyaç sahibi ortaokullara 5'er 
adet bilim seti ve 2 adet 
havacılık seti gönderilmektedir. 
Bilim seti gönderilen okullardaki 
öğretmenler online bir platform 
aracılığıyla bilim setinin sınıf içi 
kullanımına dair eğitimlere ve 
müfredata uygun deney ve proje 
içeriklerine ulaşabiliyor. 
Öğrenciler de bilim setleriyle 
hazırladıkları projelerle yılda 2 

kez, Türkiye çapında 
düzenlenen Bilim Yarışması'na 
katılıyorlar.Bu setler ile birlikte 
imkanlar dahilinde çevre 
okullarda da değişik etkinlikler 
planlayarak mümkün olduğu 
kadar fazla öğrencimizin bilimsel 
süreç becerilerine hakim olarak, 
sorgulayıcı ve problemlere 
çözüm önerisi getirebilen 
bireyler olarak yetişebilmesi için 

uğraş vereceğiz inşallah dedi. 
Atatürk Ortaokulu Müdürü Çetin 
Zaim; okulumuzun kodlama 
sınıfının tüm imkanları ile 
ilçemizdeki herkesin kullanımına 
açık olduğunu belirterek tüm 
öğrencilerimize öğretmenleri ile 
beraber kapılarının açık 
olduğunu söyledi. Atatürk 
Ortaokulu Fen Bilimleri 
öğretmeni Adem Albayrak;  Bu 

setler ile birlikte imkanlar 
dahilinde çevre okullarda da 
değişik etkinlikler planlayarak 
mümkün olduğu kadar fazla 
öğrencimizin bilimsel süreç 
becerilerine hakim olarak, 
sorgulayıcı ve problemlere 
çözüm önerisi getirebilen 
bireyler olarak yetişebilmesi 
için uğraş vereceğiz. Milli 
Eğitim Bakanlığının katkıları ile 

hayata geçen bilim seferberliği 
projesi kapsamında okulumuz 
için talep ettiğimiz setlerimiz 
okulumuza geldi. Bu setler ile 
beraber okulumuzda ve çevre 
okullarda özellikle dezavantajlı 
öğrencilerimize bilimi ve 
kodlamayı sevdirmek, bilimsel 
bakış açısı kazandırmayı 
amaçlıyoruz dedi.

TÜRKÝYE'DE YAPILACAK BÝLÝM YARISMASINA KATILACAKLAR!

Çetin Zaim
Okul Müdürü

Adem Albayrak
Fen Bilgisi Öğretmeni
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

TÜRKİYE'DE YAPILACAK
BiLiM YARIŞMASINA KATILACAKLAR!

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞIYLA
MÜCADELE DÖNEMİ BAŞLIYOR
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0 462 841 5 724
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

SEVGi, MERHAMET VE FEDAKARLIKLARIYLA
BİZLERE GÜÇ VERİYORLAR

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, fındık bahçelerinde 
yoğun zarar yapan külleme hastalığına karşı 24 Nisan tarihinden itibaren 
fındığın gelişimi takip edilerek ilaçlı mücadeleye başlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi 

Emine Erdoğan'ın 
himayesinde kadına 

yönelik şiddetle 
mücadele kapsamında 

Vakfıkebir ilçesinde 
"Mercan Hatıra 

Ormanı" oluşturuldu.

Bilim Seferberliği çocuklara bilimi sevdirmek için YGA'nın başlattığı 
bir Bilim Seferberliği projesi için Türkiye çapında düzenlenen Bilim 
Yarışması'na Vakfıkebir Atatürk Ortaokul'da katılacak.

Çetin Zaim
Okul Müdürü

Adem Albayrak
Fen Bilgisi Öğretmeni


