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75 TON ÞEKER DAÐITIMI
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü
Şifa Karadeniz, emekliye ayrılması vesilesi ile gazetemize veda ziyareti gerçekleştirdi.

ÞÝFA KARADENÝZ'DEN
GAZETEMÝZE VEDA ZÝYARETÝ

Trabzon İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, Büyükliman
Bölgesindeki arıcılara kışlık arı bakımı için şeker dağıtımı gerçekleştirildi. 

VAKFIKEBÝR'DE MHP'YE
50 KÝÞÝ KATILDI

Yeni üyelerin partiye katılımı nedeniyle MHP Vakfıkebir İlçe
Başkanlığı tarafından parti binasında tören düzenlendi. 

“MEVCUT SİSTEM DEVLET İÇİN BİR BEKA SORUNUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR”
Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi partinin Vakfıkebir İlçe Başkanları Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basın açıklaması yaptılar. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

M
illet İttifakını 
oluşturan 6 
siyasi 

partinin Vakfıkebir 
İlçe Başkanları CHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, İYİ Parti İlçe 
Başkanı Alpaslan 
Beşli, Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Birol 
Yavuz, Demokrat 
Parti İlçe Başkanı 
Muharrem Somoğlu, 
Deva Partisi İlçe 
Başkanı Oğuzhan 
Haliloğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
birlikte Büyükliman 
Gazeteciler 
Cemiyeti'nde basın 
açıklaması yaptılar.



M
illet İttifakını 
oluşturan 6 siyasi 
partinin Vakfıkebir 

İlçe Başkanları CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, İYİ 
Parti İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Birol Yavuz, 
Demokrat Parti İlçe Başkanı 
Muharrem Somoğlu, Deva 
Partisi İlçe Başkanı Oğuzhan 
Haliloğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti'nde 
basın açıklaması yaptılar.
“ÜLKEMİZ, CUMHURİYET 
TARİHİNİN EN DERİN 
YÖNETİM VE EKONOMİK 
KRİZLERİNDEN BİRİNİ 
YAŞAMAKTADIR”
Vakfıkebir ilçesindeki Millet 
İttifakını oluşturan siyasi 
partiler adına basın 
açıklamasını yapan CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Mehmet Keskin, ortak basın 
açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi. Başkan Mehmet 
Keskin, “Millet ittifakının ilçe 
başkanları olarak siz değerli 
basın emekçilerimizi ve 
katılımcıları, bütün halkımızı 
saygı ile selamlıyoruz. DEVA 
Partisi ilçe başkanımız Av. 
Sayın Oğuzhan Haliloğlu 
önemli bir duruşma 
nedeniyle aramızda 
bulunamadı. Selam ve 
saygılarını iletiyor. Öncelikle 
yaşadığımız büyük 
depremde ve arkasından sel 
felaketinde kaybettiğimiz 
vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet yakınlarına ve 
ülkemize başsağlığı diliyoruz 
diyerek sözlerine başladı. 
Başkan Keskin; Ülkemiz, 
Cumhuriyet tarihinin en derin 
yönetim ve ekonomik 
krizlerinden birini 

yaşamaktadır. Toplumsal, 
siyasal ve ekonomik sorunlar 
her geçen gün artmaktadır. 
Bu krizin en temel sebebi 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi” ile keyfi ve kural 
tanımaz yönetim anlayışıdır. 
Mevcut sistem Devlet için bir 
beka sorununa dönüşmüştür. 
Milletimizi en geniş 
yelpazede temsil eden altı 
siyasi parti olarak bizler, birlik 
içinde bu krizi aşmak, derin 
sorunlarımızı demokratik 
hukuk devleti ilkeleri 
doğrultusunda, güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme 
geçerek, demokrasi 
temelinde çözmek hedefiyle 
bir araya geldik. Temel 
hedefimiz ülkemizi; adaletin, 
liyakatin sağlandığı, 
soygunun, yolsuzluğun 
olmadığı, herkesin insan 
onuruna yaraşır bir yaşam 
sürdürebildiği, kadınların, 
çocukların, gençlerin ve tüm 
vatandaşların geleceğe 
umutla baktığı, toplumsal 
barış ve huzurun tesis 
edildiği mutlu bir ülke haline 
getirmektir.
“YOLSUZLUKLAR 
BİTECEK, ŞEFFAFLIĞA VE 
DENETİME DAYALI BİR 

DÖNEM BAŞLAYACAK”
Bu inanç ve kararlılıkla 
hazırladığımız; 
“GÜÇLENDİRİLMİŞ 
PARLAMENTER SİSTEM 
MUTABAKAT METNİ”ni, 
“TEMEL İLKELER VE 
HEDEFLER” mutabakatını, 
“GÜÇLENDİRİLMİŞ 
PARLAMENTER SİSTEM 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 
ÖNERİSİ”ni, “KURUMSAL 
REFORMLAR RAPORU”nu 
ve “SEÇİM GÜVENLİĞİ 
RAPORU”nu ve ülkemizin 
önemli temel politika 
alanlarında milletimizin 
menfaatleri doğrultusunda 
belirlediğimiz cumhuriyet 
tarihimizin en kapsamlı 
hedef, politika ve projelerini 
içeren “ORTAK 
POLİTİKALAR MUTABAKAT 
METNİ”mizi milletimize karşı 
ortak taahhüdümüz olarak 

kamuoyu ile paylaştık. Altı 
siyasi parti olarak da Ortak 
Cumhurbaşkanı Aday'ımız 
olarak CHP Genel Başkanı 
Sayın Kemal 
KILIÇDAROĞLU'NU 
belirledik. Seçim 
Beyannamesinin ve 
seçimlerden sonra 
uygulanacak Hükümet 
Programının ana omurgasını 
oluşturduk. Bizler Millet 
İttifakı olarak Vakfıkebir'de 
büyük bir birlik ve dayanışma 
içerisinde çok çalışacağız. 
İnanıyoruz ki; 14 Mayıs'ta 
Türkiye Cumhuriyetinin 13. 
Cumhurbaşkanı Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu olacak. 15 
Mayıs sabahı da ülkemizde 
aydınlık bir döneme 
uyanacağız. Yolsuzluklar 
bitecek, şeffaflığa ve 
denetime dayalı bir dönem 
başlayacak dedi.
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MEVCUT SİSTEM DEVLET İÇİN BİR
BEKA SORUNUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR
Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi partinin Vakfıkebir İlçe Başkanları Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basın açıklaması yaptılar. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“ADAY ADAYLARIMIZ”
Seçimler yaklaşırken aday adayları 
müracaatlarını yapıyorlar…
Büyükliman'dan aday adayları, 
adaylıklarını açıklıyor.
AK Parti'den TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı, önceki dönemlerde Trabzon 
Milletvekili olan Muhammet Balta ve Ferhat 
Aksoy, CHP'den Emin Uludüz, Yeniden 
Refah Partisi'nden Yılmaz Karadeniz ve 
Gökhan Şahin, MHP'den Murat Aksoy 
başvurularını yaptılar…
Büyükliman'dan bol adaylı günler var…
Seçim dönemine girdiğimiz bu günlerde, 
kulisler bir hayli yoğunlaşmış durumda…
Hiç ismi zikredilmeyenler isimler bile 
isimlerimiz kulislerde geçiyor, diye 
haykırıyorlar…
Aday adayı olan birisi gerçekten adaylık 
için mi? başvurusunu yapıyor.
Yoksa ismim şöyle bir görünsün diye mi?
Yeniden Refah Partisinden neden 2 aday 
çıkmasın…
AK Parti geçen dönemdeki seçimlerde 
Büyükliman'dan 2 aday çıkartmıştı.
Şimdi ise Yeniden Refah Partisinde bir 
Vakfıkebir'li birde Çarşıbaşı'lı aday adayı 
var…
Vakfıkebir'den, Kebir Süt yönetim kurulu 
başkan yardımcısı işadamı Yılmaz 
Karadeniz, aday adaylığını açıklamıştı…
Yıllardır ticaretle uğraşan ve Kebir Süt 
fabrikasını daha ileriye taşımak için uğraştı 
yıllardır ve umduğunu aldı…
Dünya markası haline gelen Kebir Süt, 
artık Türkiye'nin her noktasında…
Dünya'da ise belirli ülkelerde satışları 
halen devam ediyor…
Neden Milletvekili olmasın ki?
Dürüst ve insancıl kişiliği ile tanınıyor…
Karadeniz Kardeşler şirketinde 300 ila 500 
kişi istihdam ediyorlar…
Çarşıbaşı'ndan Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, 
aday adaylığı açıklamıştı…
Hem Çarşıbaşı'lı hemde dayıoğlu…
Çarşıbaşı'nda ticaretle uğraşan genç bir 
işadamı…
İnsanlar tarafından sevilen, kişiliği ile göz 
dolduran bir karaktere sahip…
Neden genç işadamı Büyükliman'dan 2. si 
olmasın…
Neden olmasın ki; artık yeni yüzlere, yeni 
yeteneklere ihtiyacı olan Büyükliman'da 
yaşıyoruz…
Bize, bizden insanlar lazım…
Bizim olmayan insanlar değil…
Siyaset çok farklıdır…
Nerede ne konuşacağını iyi bilmek ve 
bilgili olmak gerekir.
Yoksa her önüne gelen aday adayı olur…
Siyaset yaparken bir yeri karalayarak, öteki 
yeri başının üzerine çıkartarak hiçbir şey 
elde etmiş olmuyorsun…
Hele de bu Büyükliman Havzası ise…
Daha neler neler yazacak günlerimiz 
geliyor…
Pek yakında…
******************
İlçemizde bir müdür daha emekliliğe 
ayrıldı…
Yıllardır Vakfıkebir Kaymakamlığı Yazı 
İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Şifa 
ablamız, artık emekliliğin tadını 
çıkartacak…
Bu hafta ziyaretimize geldi ve bizleri 
gururlandırdı…
Çalışma hayatı boyunca, iş prensibinden 
dolayı kendisini kutluyorum…
İlçenin Şifa hanımıydı/ablasıydı o…
Bundan sonraki yaşam hayatı boyunca 
kendisine başarılar diliyorum…

ŞİFA KARADENİZ'DEN GAZETEMİZE VEDA ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şifa Karadeniz, emekliye ayrılması vesilesi ile gazetemize veda ziyareti gerçekleştirdi.

Vakfıkebir İlçesinin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden biri olan 

Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, 
emekliye ayrılması vesilesi 

ile gazetemize veda ziyareti 
gerçekleştirdi. Vakfıkebir 
İlçesinde 44 yıl 6 ay gibi çok 
uzun bir süre başarılı bir 
şekilde görev yapma başarısı 
gösteren Yazı İşleri Müdürü 

Şifa Karadeniz, Büyükliman 
Postası Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet ettiler.  
“UYUMLU BİR ÇALIŞMA 
İÇERİSİNDE OLDUK”
Müdür Karadeniz, ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada 
şunları söyledi. İlçemizde 
yayın hayatına başladığı 
günden bu yana başarılı 
çalışmalara imza atan ve 
halkımızı doğru bilgilendirme 
ilkesinden asla taviz 
vermeyen Büyükliman 
Postası Gazetesi ile uyumlu 
bir çalışma içerisinde olduk.  

Sizlerin ilçemiz adına yapmış 
olduğu bu özverili 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Vakfıkebir ilçemizde bir 
kardeşiniz veya ablanız 
olarak elimden geldiği kadar 
tecrübelerimden ve 
birikimlerimden faydalanmak 
istediğinizde her zaman 
sizlere kapım açık olacak ve 
yardımcınız olmaya 
çalışacağım. Tarafsız 
habercilik anlayışınız ile 
bizlere her zaman yardımcı 
ve destek oldunuz. Ben 
sizden razıyım. Benden yana 
hakkım varsa helal olsun. 
Sizlerde hakkınızı helal edin 

dedi.
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ise 
ziyaretlerinden dolayı 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz'e 
teşekkür ediyor, ilçemiz 
adına yaptığı başarılı 
hizmetlerden dolayı 
kendisine teşekkür ediyoruz. 
Kaymakamlıkta başarılarla 
dolu 44 yıl 6 ay gibi uzun bir 
çalışma serüvenini 
noktalayan, ilçemizin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden biri olan Şifa 
hanıma hakkımız varsa helal 
olsun der yeni hayatında 
başarılar dilerim dedi.

75 TON ŞEKER DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Trabzon İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy tarafından Büyükliman Bölgesindeki arıcılara kışlık arı bakımı için şeker dağıtımı gerçekleştirildi. 

T
rabzon İli Arı 
Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Yusuf Aksoy 

tarafından Büyükliman 
Bölgesindeki arıcılara kışlık 
arı bakımı için şeker dağıtımı 
gerçekleştirildi.
Trabzon İli Arı Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Yusuf 
Aksoy'un koordinesinde 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, 
Şalpazarı, Çarşıbaşı ve 
Tonya ilçelerinde faaliyet 
gösteren, Tarım ve Orman 

Bakanlığı Arıcılık Kayıt 
Sistemine (AKS) kayıtlı ve 
aktif arıcılık yapan üreticilere 
besleme şekeri desteği 
sağlamak amacıyla eşit 
miktarda kristal toz şeker 
dağıtımı gerçekleştirildi. 
Büyükliman Bölgesinde 
arıların kışlık beslenmesinin 
yapılarak önümüzdeki 
sezona güçlü girmelerini 
sağlamak için Arı Yetiştiricileri 
Birliğine kayıtlı arıcılara 75 
Ton kristal şeker Birlik 

Başkanı Yusuf Aksoy 
tarafından Vakfıkebir ilçesi 
Pazar yerinde dağıtımı 
gerçekleştirildi. 
VAKFIKEBİR'DE 75 TON 
ŞEKER DAĞITIMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Yusuf Aksoy yaptığı 
açıklamada, “Arı 
yetiştiricilerimize büyük 
destekler veriyoruz. Arıcılık 
da tarımın önemli bir parçası. 
Arıcılık zahmetli bir iş. Aynı 
zamanda zanaatkarlık, 
incelik isteyen bir iş. Arıların 
faydası zaten yaşam demek. 
Arılar olmayınca yaşam 
olmuyor. Toprağın dostuyuz 
biz. Çiftçinin, üretimin, 
üreticinin her zaman 
yanındayız. Milletimizin işini 
kolaylaştırmak, onların hayır 
duasını almak, onları mutlu 
görmekten çok büyük 
mutluluk duyuyoruz.” diye 
konuştu.
Trabzon bölgemizdeki 
arıcılarla büyük bir uyum ve 
işbirliği içerisinde aşkla, 
şevkle yılmadan, 

yorulmadan, bezginlik, 
bıkkınlık göstermeden, 
küsmeden, bana ne 
demeden derdi dert edinerek 
arıcının derdini yüreklerde 
hissedilerek çalıştıklarına 
dikkat çeken Başkan Aksoy, 
“Arıcılarımız için, toprak için, 
üretim için, çiftçimizin huzuru, 
refahı, zenginliği için her 
zaman yanlarındayız. Bizim 
işimiz, sizin işinizi 
kolaylaştırmak. Biz bir aileyiz. 
Alın teriyle, emeğiyle üretim 
yapan herkese teşekkür 
ediyoruz dedi. Aksoy, Toz 
şekerlerin, soğuk kış 
şartlarında arıların enerji 
ihtiyacının karşılanması ve 
bahar dönemine hazır ve 

güçlü girmeleri için 
kullanıldığını söyledi. Aksoy; 
Şekerler, Türkiye Şeker 
Fabrikaları Genel 
Müdürlüğünden ilimiz arı 
yetiştiricilerine teslim edilmek 
üzere uygun fiyata temin 
edildi. Bu gün Trabzon arı 
yetiştiricilerine teslim edilen 
toplam toz şeker miktarı 75 
tona ulaştı. Böylelikle Arı 
Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm 
arıcılara piyasa fiyatının 
altında indirimli olarak şeker 
teslim edilmiştir. Yeni üretim 
sezonunda tüm arı 
yetiştiricilerimize ve bal 
üreticilerimize, bol ve 
bereketli kazançlar dileriz" 
dedi.



Y
eni üyelerin partiye 
katılımı nedeniyle 
Vakfıkebir MHP İlçe 

Başkanlığı tarafından parti 
binasında kahvaltılı bir 
organizasyon yapıldı. Törende 
konuşan MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
yeni üyelere "Hoş geldiniz" 
dedi. 14 Mayıs'ta yapılacak 
seçimin Türkiye'nin geleceğini 
ilgilendirdiğini dile getiren 
Baltürk, başka partilerde 

siyaset yapan ama kendilerini 
'Ülkücü' olarak tanıtma ihtiyacı 
duyanlara tepki gösterdi. 
Baltürk, "MHP'ye gelmeniz, 
destek vermeniz çok ama çok 
önemli. Ülkemizi, milletimizi 
parçalamak isteyenlere karşı 
birlikte mücadele edeceğiz" 
dedi.
“SAYIN BAHÇELİ NE 
DEDİYSE HEP DOĞRU ÇIKTI”
Başkan Baltürk, Türkiye'nin 
bölgesinde lider konuma 

erişen, dünyada söz sahibi 
ülkelerden biri haline geldiğini 
kaydetti. Bilge Lider MHP 
Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin çok iyi takip 
edilmesini isteyen Baltürk, 
"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 
bugüne kadar milletimizi hiç 
yanıltmadı, ne dediyse hep 
doğru çıktı. Türk milleti olarak 
ülkemizin her anlamda 
korumak için kollamak için 
elimizden geleni yapmak için 

mücadeleye devam edeceğiz. 
Sayın Genel Başkanımız 
Devlet Bahçeli'nin yolunda 
ülkenin bekası için çalıştıklarını 
ifade ederek, Karşımızdaki 
ittifaka bakıyoruz. 6 parti birde 
gizledikleri gizli görüştükleri eli 
kanlı terör örgütünün siyasi 
temsilcisi HDP ile birlikte bu 
ülkeyi kendi siyasi 
geleceklerine parsel parsel 
bölmeye başladılar. Hepsinin 
derdi ne kadar çok milletvekili 
çıkarabiliriz ne kadar bakanlık 
alabiliriz. Ülkenin bekasını 
düşünen yok orada. HDP ile el 
ele olmak zaten ihanetin en 
büyüğü. Biz ülkemizin, 
memleketimizin geleceği için 
bunu başarmak zorundayız. Biz 
yıllardır terörle mücadele 
ediyoruz ve terör bitmek üzere. 
HDP şimdi durdurun bu kirli 
savaşı diyor. Bizim terörle 
mücadelemizi bitirmemizi 
istiyorlar. Peki bunlar göreve 
gelirse HDP bakanlık 
istemeyecek mi? Bunu 
diyenlere hangi bakanlığı 
verecekler. Ülkemizin bekası 
söz konusu ve hareket etmek 

Cumhur İttifakı'nı desteklemek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 
desteklemek ve MHP 
milletvekillerini meclise 
taşımamız gerek dedi.”
“MHP, TÜRK MİLLETİNİN 
VARLIĞININ YILMAZ 
BEKÇİSİ, TÜRKİYE 
CUMHURİYETİNİN YEGANE 
KORUYUCUSUDUR”
Başkan Baltürk, “Hedefimiz 
gönüllere girmek, vatanını 
seven her insanımızı bir 
görmek, beraber görmek olsun. 
Yüce Allah birliğimizi, 
beraberliğimizi ve kardeşlik 
duygumuzu daim eylesin. 
Bugün aramıza katılan 
arkadaşlarımız sadece MHP'ye 

değil, dualı bir teşkilata, dualı 
bir davaya katılmıştır. Birliğimiz 
beraberliğimiz daim olsun 
inşallah. MHP, bir siyasi partinin 
ötesinde Türk Milletinin 
varlığının yılmaz bekçisi, 
Türkiye Cumhuriyetinin yegane 
koruyucusu, vatanın bölünmez 
bütünlüğünü ve milletin birliğini 
ve beraberliğini kendine temel 
gaye edinmiş bir davanın 
müesseseleşmiş halidir. Yeni 
katılan üyelerimiz ile gücümüze 
güç katıyoruz. Hepimize hayırlı 
uğurlu olsun. Aramıza hoş 
geldiniz.” dedi. Başkanın 
konuşmasının ardından partiye 
yeni katılan üyeleri rozetleri 
takıldı.
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Taşınmaz Satış Vaadi 
Sözleşmesi 

Giriş

Taşınmazsatış vaadi 
sözleşmesiTürk Borçlar 
Kanunu madde 29 gereği bir 
ön sözleşmedir. Bu sözleşme 
ile bir taşınmazın belirlenen 
tarihte tapu siciline kayıtlı olan 
ve tapu sicilinde devrini isteme 
hakkını verir. Her iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerdendir. 
Tapu sicilinde kayıtlı 
taşınmazlara ilişkin 
düzenlenebilir. Yayla yeri gibi 
tapusuz taşınmazlara ilişkin 
taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi yapılması mümkün 
değildir, yapılan sözleşmeler de 
geçerli kabul edilmemektedir.

Taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi, tapu sicilinde 
yapılacak satış sözleşmesinin 
ön sözleşmesi olması 
nedeniyle yasa gereği resmi 
şekilde noter huzurunda ve 
düzenleme şeklinde yapılması 
geçerlilik şartıdır. Resmi 
şekilde yapılmayan taşınmaz 
satış vaadi sözleşmeleri 
geçersiz olacaktır.

Bölgemizde sıklıkla rastlanılan 
elbirliği (iştirak) mülkiyette 
bilinen adı ile bağlı hisseli 
mülkiyete tabi taşınmazlar 
yönünden durumu ayrıca 
açıklamak gerekir. Taşınmaz 
satış vaadi sözleşmesine konu 
olan taşınmaz hissedarlarından 
birisine ait hisse ise ve elbirliği 
(iştirak) haline mülkiyet söz 
konusu ise ve geriye kalan 
mirasçıların onay vermemesi 
halinde bu sözleşmeye dayalı 
olarak tapu iptal ve tescil 
talebinde bulunulamaz. Ancak 
satış vaadi sözleşmesi bu 
durumda taahhüt muamelesi 
işlevi gördüğünden; Türk 
Borçlar Kanunu hükümleri 
gereğince borç doğuran 
sözleşme olması nedeniyle 
borcunu ifa etmeyen taraf 
temerrüde düşecek ve tazminat 
borcu doğacaktır. 

Ayrıca İmar Kanunu 18. 
maddeye göre yapılaşma 
amacıyla hisselendirilmiş olan 
taşınmazlar, taşınmaz satış 
vaadi sözleşmelerine konu 
edilemez denilerek yasa gereği 
bu taşınmazlar açısından 

yasak getirilmiştir.

Taşınmaz satış vaadi 
sözleşmelerinde satın alma 
bedelinin açıkça belirtilmiş 
olması gerekir. Yine bununla 
birlikte ödenecek bedelin 
ödeme şekline (taksit veya 
peşin olmasına) ilişkin açık 

hüküm olması zorunludur. 

Taşınmaz Satış Vaadi 
Sözleşmesinde Tarafların 
Yükümlülükleri Nelerdir?

Taşınmaz satış vaadi 
sözleşmelerinde, satış vaad 
eden sözleşmede devir tarihi 
olarak belirtilen tarihte 
sözleşme konusu taşınmazı 
satış vaad edilene devretmekle 
yükümlüdür. Vaad edenin devir 

aşamasında malik olması 
gereklidir. Aksi durumda yani 
satış vaad eden devir sırasında 
taşınmaza malik değilse 
sözleşmeden kaynaklı borcunu 
ifa edemezse açılacak dava 
sonucunda Türk Borçlar 
Kanunu'nun ifa imkansızlığı ve 

borca aykırılık hükümleri 
gereğivaad edilenin tazminat 
isteme hakkı doğacaktır. 
Burada talep edilebilecek zarar 
müspet zarar olup sözleşmenin 
hiç veya gereği gibi ifa 
edilmemesinden kaynaklanan 
zarar olacaktır. Ayrıca 
sözleşmede cezai şart 
belirlenebilir ve belirlenmesi 
vaad edilen açısından faydalı 

olacaktır. Taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi kişisel hak tanıyan 
bir sözleşme olduğundan 
herkese karşı ileri sürülemez. 
Sözleşmenin tarafı olmayan 3. 
Kişiler açısından bağlayıcı 
değildir. Ancak Türk Medeni 
Kanunu madde 1009 gereği, 
noter huzurunda düzenleme 
şeklinde yapılan geçerli bir 
taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi tapuya şerh 
verilmesi halinde herkes için 
bağlayıcı hale gelecektir. 
Tapuya şerh edilmesi ile 
sözleşmeden doğan kişisel 
hak, ayni etki yani 
güçlendirilmiş şahsi etki 
doğurur.Sözleşmeden 
kaynaklanan hakkın nispi 
etkisini ayni etkiye dönüştüren 
şerh işleminin etkisi beş yıldır. 
5 yıl içerisinde satış işlemi 
yapılmazsa şerh düşmüş olur. 
Şerhin düşmesi sözleşmenin 
geçerliliğine ve sözleşme 
konusu hakları ortadan 
kaldırmaz. Taşınmaz satış 
vaadi sözleşmesinden doğan 
alacak hakkı, hukuki niteliği 
itibariyle yenilik doğuran bir hak 

olduğundan sözleşmede 
belirlenen tarih geldiğinde 
tapunun devredilmesi gerekir. 
Tapunun devredilmemesi 
halinde uygulamada hükmen 
tescil olarak adlandırılan tapu 
iptal ve tescil davası açılabilir.

Taşınmaz Satış Vaadi 
Sözleşmelerinde Zamanaşımı

Taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesinin tabi olduğu özel 
bir zamanaşımı rejimi söz 
konusu değildir. Bu nedenle 
zamanaşımı konusunda Türk 
Borçlar Kanunu madde 146 
hükümleri gereği 10 yıllık 
zaman aşımı süresi uygulanır. 
Yargıtay'ın istikrar kazanmış 
kararlarına göre zamanaşımı 
süresi, ifa olanağı doğduğu 
andan itibaren başlayacaktır.

Ayrıca taraflarca bu 
sözleşmeye eklenecek 
'zamanaşımından feragat 
ediyorum' şeklindeki şerh, Türk 
Borçlar Kanunu m.160/1 gereği 
sözleşmelerden doğan alacak 
haklarından ve diğer fer'i 
alacaklardan önceden feragat 
edilemeyeceği belirtildiğinden 
geçersiz olacaktır.  

“Taşınmaz Satış
Vaad� Sözleşmes�” 

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HUKUKTA BU HAFTA

avukatgurbuzkamburoglu
www.gurbuzkamburoglu.av.tr

avgurbuz@gurbuzkamburoglu.av.tr

VAKFIKEBİR'DE MHP'YE 50 KİŞİ KATILDI
Yeni üyelerin partiye katılımı nedeniyle MHP Vakfıkebir İlçe Başkanlığı tarafından parti binasında tören düzenlendi. 
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V
eda Programına İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
Cumhuriyet Savcısı Kadir Enes 
Atilla, Hakim Burak Çiftçi, Daire 
Amirleri, Siyasi Partilerin 
Başkanları, STK Temsilcileri, 
Muhtarlar ve basın mensupları 
katıldı. Emekliye ayrılan 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdiresi Şifa Karadeniz ve 
Kaymakamlık Personeli Dilaver 
Akkan için düzenlenen veda 
gecesinde, görevlerini başarıyla 
yerine getiren Karadeniz ve 
Akkan'a, çeşitli hediyeler verildi, 
bundan sonraki yaşamlarında 
başarılar dilendi.
“YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
YAPMAK ÇOK KOLAY BİR 
GÖREV DEĞİL”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
konuşmasında, “Şifa Ablamız, 
44 yılı aşkındır Vakfıkebir'de 
hizmet veren benimde 14 yıl gibi 
bir süre çalışma fırsatı, mesai 
arkadaşlığı yapma fırsatı 
bulduğum çok değerli bir insan. 
Ayrıca onun öncesinde 1982-83 
yıllarından buyana komşuluk ile 
başlayan samimiyetimiz çok 
şükür bu günlere kadar geldi. 
Dabi ki her başlangıcın bir de 
sonu var. Kamu görevini 
sonlandırsa da biz 
tecrübelerinden yine 
faydalanmaya devam edeceğiz. 
Resmi olarak bu görevini 
sonlandırmış olsa bile fahri 
olarak bu görevi sürdürmeye 
devam edecek. Beni ziyaretinde 
de ifade ettiği gibi bana ne 
zaman ihtiyaç duyarsanız 
elimden geleni yapmaya hazırım 
dedi. Çalışma azmi ve heyecanı, 
iş aşkı hale ilk günkü gibi 
kendisinde devam ediyor. Bu 
hakikatten mutluluk verici. Yazı 
işleri müdürlüğü yapmak çok 
kolay bir görev değil. Herkesi 
memnun edemeyeceğiniz gibi 
herkesin işini göremeyeceğiniz 
bir kamu görevi yürütüyorsunuz. 
Özellikle bu kalem müdürlükleri 
yöneticilerin biraz daha yükünü 
hafifledir. Bu anlamda kendisini 
kutluyorum. Başarılı bir 
müdürlük yaparak birçok insana 
örmek olacak bir iş hayatı 
olmuştur. Kendisini kutluyorum. 
Her zaman çözüm odaklı 
çalışmıştır. Vatandaşlara karşı 
dutum ve davranışlarından 
dolayı hiç bir şikayet almadık. 
Bu anlamda kendisine teşekkür 
ediyorum. Yeni bir başlangıç için 
yola çıkıyor. Ben bundan sonraki 
hayatında sağlık, sıhhat, uzun 
bir ömür diliyorum. Kendisi yine 
hayatımızın içerisinde olacak. 
Çalışmaktan da kefiy aldığım, 
mutlu olduğum ve bundan sonra 

da birlikteliğimiz abla kardeş 
şeklinde devam edecek 
olmasından dolayı da ayrıca 
memnunum. Yeni Hayatında 
başarılar diliyorum dedi.” 
Başkan Muhammet Balta, 
“Ayrıca Kaymakamlık 
personellerinden Dilaver Akkan 
Bey'in de emekli olması ile 
birlikte aynı organizasyonda yer 
alması mutluluk verici. 
Vakfıkebir ilçemizde uzun 
yıllardır birçok kaymakama 
hizmet etmiştir. İçimizden biri 
oldu. Bir yönetici olarak 
kendisinden memnunuz. Ona da 
hizmetlerinden dolayı çok 
teşekkür ediyoruz. Bundan 
sonraki hayatında başarılar 
diliyorum. Kendiside bundan 
sonra bizimle birlikte olacaktır 
dedi.”
“KENDİLERİNİ TEBRİK 
EDİYOR, KUTLUYORUM”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise, “Veda 
yemekleri hüzün ve ayrılış 
yemekleridir. Şifa Hanım 23 
kaymakamla çalışma başarısı 
göstermiş hakikatten çok 
çalışkan bir insan. Müdüre 
hanımı bu anlamda tebrik 
ediyorum. İnsanla uğraşmak 
gerçekten zor bir iş. İnsanlarla 
bir münakaşa yaşamadan kamu 
hizmeti ifa etmek kolan bir iş 
değil. Hem de bunu 44 yıl gibi 
uzun bir süre başarılı bir şekilde 
sürdürmek hiç de kolay değil.  
Kendisini tebrik ediyor 
kutluyorum. Ben kendisine 
hakkımı helal ediyorum. Bundan 
sonraki hayatında başarılar 
diliyorum. Allah'ım yolunu açık 
eylesin. Bu engin 
tecrübelerinden yine 
faydalanmaya devam edeceğiz. 
Yeni hayatında sağlık, huzur ve 
mutluluklar diliyorum. Yine yakın 
çalışma arkadaşımız Dilaver 
Akkan Bey, 35 yıl Telekom ve 
makam şoförü olarak kamuda 
hizmet etmiş. Kendisinden de 
şoförlüğünden de razıyım. 
Kendisine hakkımı helal 
ediyorum. Kendisinden de 
helallik istiyor, yeni hayatında 
kendisine sağlık, mutluluk ve 
başarılar diliyorum. Vakfıkebir 
ailesini bir araya getirme 
başarısını gösteren ve veda 

yemeğinin organizasyonunu 
yapan Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet Bey'e 
de bu güzel organizasyon için 
teşekkür ediyorum dedi.” 
“HAKKINIZI HELAL EDİN”
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz, “ Değerli hazirun 
hepiniz hoş geldiniz. Bu 
konuşmaları hep dinleyen 
tarafdım bugüne kadar. Şimdi 
ise konuşan taraf olmak 
açıkçası çok farklı hissettiriyor. 
Yıllardır hep birileri geldi. Birileri 
gitti. Ben hep kalıp uğurlayan 
taraf oldum. Fakat bugün artık 
konuşma sırası ve uğurlanan 
taraf olma sırası bende. Tabi ki 
heyecanlıyım. Geçmişe 
baktığımda birçok kıymetli 
insanlarla mesai arkadaşlığı 
yaptım. Her birisi ayrı bir tecrübe 
oldu benim için. Her birisi güzel 
birer anı oldu. Bende yıllarca 
kazandığım bu tecrübelerimi 
insanlarla paylaşmaya çalıştım. 
Hayatıma dokunan, hayatına 
dokunduğum, bu yolda desteğini 
esirgemeyen herkese çok 
teşekkür ediyorum.  Hükümet 
konağı benim ikinci evim gibiydi. 
Mesai arkadaşlarım ailem 
gidilerdi. 44 yıl 6 ay, nerdeyse 
yarım asırlık bir ömür. Bu 
sayfalar burada kapanırken, 
hayat defterime birçok 
yaşanmışlık, anı, arkadaşlıklar, 
dostluklar ve kardeşlikler 
ekledim. Dabi ki hayat defterimi 
doldurmaya devam edeceğim. 
Bundan sonrası farklı olacak. 
Dabi ki hayat defterimi 
doldurmaya devam ederken 
sizler gibi iyi insanlarla 
karşılaşabilirim. Bu güzel 
anlamlı geceyi organize eden 
Sayın Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya 
minnettarım. Ayrıca emek veren 
ve başta Sayın Kaymakamımız 
olmak üzere katılan siz değerli 
dostlarıma da gönülden 
teşekkür etmek istiyorum. Bir 
teşekkürde mesai arkadaşlarıma 
yapmak istiyorum. Sizler bana 
hep iyilerle çalışma fırsatı 
sundunuz. Bu duygularla 
herkese hoşça kalın diyerek 
veda etmek istiyorum. 
Sürçülisan etmişsen af ola. 
Benden yana hakım herkese 
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Osman KOYUNCU

NAMAZ ÜZERİNE BİR YORUM 
amazan ayının başlaması ve bu 

Rayda ibadetle meşgul olunmanın 

önemi nedeni ile namaz 

konusuna değinmek istedim. Kuran'da 

geçen salât (namaz)kelimesinin kök 

manası, insan omurgası demektir. İnsan 

için omurga ne kadar önemli ise din için 

namazda o kadar önemlidir.  

Peygamberimiz namaz dinin direğidir der. 

Gerçek manada namaz kılan kişi kendini 

kötülüklerden korumuş ve güvenilir bir kişi 

olmuş demektir.   Eğer insan namaz 

kılıyor fakat kendini kötülüklerden 

korumuyor veya kendine güvenilmiyorsa o 

gerçek manada namaz kılmıyor demektir. 

   Secde ve kıyam bütün hak dinlerde 

vardır fakat rükû İslam'la birlikte gelmiştir. 

Kıyam, ayakta durmak (somut)maddi 

hayatı, secde ise manevi (soyut) hayatı 

temsil eder.  Rükû ise dengedir hem 

maddi hem de manevi hayatı temsil eder. 

Kuran, bunun için rükû edenler birlikte 

rükû edin diyor yani adalet (denge) 

üzerinde olun diyor. 

   İnsanlar namaz kılınmıyorsa bile namaz 

inkâr edilmemeli, görmezlikten 

gelinmemeli ve hafife alınmamalıdır.  “O 

kâfir kişi, dini ne tasdik etti; ne de namaz 

kıldı.” (75/31) Bu ayet bize der ki: Kâfir 

kişi, manevi soyut değerlere göre dizayn 

edilen dinî düzeni inkâr eder ve namazı 

da kılmaz. Bu ayet bize sadece soyut 

manevi değerlere inanmanın yeterli 

olmadığını öğrendiğimiz gibi; dinin aslının 

soyut değerler olduğunu bilmeden sırf 

adet olsun diye namaz kılanların 

yaptığının da yeterli olmadığını anlıyoruz. 

Arınan ve Rabbinin ismini anan kişi yani 

namaz kılan kişi kurtuluşa erer.  Allah'ı 

anmanın en güzel ve kapsamlı şekli, 

namazın hareketleri ve onların içinde 

okunan zikirlerdir. Namazın Allah'ı anma 

hareketi olduğunun bir delili de savaşta 

bile namazın kılınmasını emreden şu 

ayettir. Savaşta iki rekât olarak kıldığınız 

namazı bitirince ayakta, oturmak ve 

yatmak durumunda dahi olsanız Allah'ı 

anın. Savaş bitip kendinizi güvende 

hissettiğinizde namazı ikame edin (4/103). 

Namazın cemaat ile kılınan hali, sosyal bir 

görevdir. Bu görev, namazın ikame 

edilmesiyle ifade edilmiştir. Bu ikame 

tabiri, Kuran'da 44 defa geçiyor. 

   Nasıl ki bir incir tohumunda incirin bütün 

özellikleri toplanmışsa, namazda da bütün 

ibadet çeşitleri toplanmıştır. Bir insan 

askere gittiğinde bu adamın uykusu, 

dinlenmesi vs askerlikten sayılırsa, namaz 

kılanda Allah'ın askeri olmuş olur. Meşru 

dairede yaptığı bütün işleri de ibadetten 

sayılır. Oyunu, dinlenmesi çalışması, 

uykusu vs. Asker terhis olacağı zaman 

sen dinlendin, uyudun falan biraz daha 

fazla askerlik yapacaksın denmediği gibi 

namazını dosdoğru kılanında yaptığı 

dünyevi bütün meşru işleri de ibadetten 

sayılır. 

Vakfıkebir Kaymakamlığından emekliye ayrılan Yazı İşleri Müdiresi Şifa Karadeniz
ve Kaymakamlık Personeli Dilaver Akkan için veda programı düzenlendi. 

HABER

KARADENİZ VE AKKAN İÇİN 
VEDA GECESİ DÜZENLENDİ 

108. YIL DÖNÜMÜNÜ GURURLA KUTLADIK 
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü
dolayısıyla Vakfıkebir Hükümet binası önünde bir tören düzenlendi.

aygı Duruşu ve İstiklal 

SMarşımızın 
okunmasıyla başlayan 

tören de Vakfıkebir 
Kaymakamımız Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, Atatürk 

Anıtına çelenk sundular. 
Programa İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
İlçe Jandarma Komutanı 
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Komiser 
Merthan Çelikdağ, Daire 

Amirleri, Okul Müdürleri, 
Siyasi Parti Temsilcileri, STK 
Temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı. 
Programın ardından Çınaraltı 
Restaurant'ta gazilerimiz, 
şehit ve gazi yakınlarımız için 
kahvaltı programı düzenlendi.

24.03.2023
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BAŞKAN ŞAHİN, ADAY
ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin aday adaylığı için başvuru yaptı.

BU MİLLET SİZLERE ÇOK ŞEY
BORÇLU VE MİNNETTARDIR
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümü
nedeniyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek düzenlendi. 

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Zaferinin 108. 
yıldönümü nedeniyle Şehit 
Aileleri ve Gaziler onuruna 
düzenlenen yemek 
programına, İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın yanı 
sıra Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ, 
İlçe Jandarma Komutanı J. 
Ütğm. Mert Oğuztarhan, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral, Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, Vakıf 
Müdürü İsmet Bank, şehit 
aileleri ve gaziler katıldı. 
Programda emekliye ayrılan 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz de 
şehit aileleri ve gazilerle 
vedalaştı. Duygu dolu anlar 
yaşayan Müdür Karadeniz, 
yaptığı veda konuşmasında 
Tüm şehit ailelerinden ve 
gazilerden helallik isteyerek, 
onları hiçbir zaman 
unutmayacağını söyleyerek 
benden yana hakkım varsa 
helal ediyorum dedi.
“BU MİLLET SİZLERE ÇOK 
ŞEY BORÇLU VE 
MİNNETTARDIR”
Çanakkale Zaferi'nin Türk ve 
dünya tarihindeki en önemli 
zaferlerden biri olduğunu 
söyleyen Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“108 yıl önce, Osmanlı'nın 
zayıflığını fırsat bilen 
emperyalist güçler, Türk'ü 

tarihten silmek için büyük bir 
saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı 
milletimizin fedakarlığı, 
Mehmetçiğimizin kahramanlığı 
ve büyük önder Mustafa 
Kemal'in askeri dehası 
neticesinde püskürtüldü ve 
tarihimize altın harfler ile geçen 
bir zafer kazanıldı. Türk milleti, 
tarihin hiçbir döneminde esir 
olmamıştır ve olmayacaktır. Bu 
coğrafya, her zaman diğer 
devletlerin üzerinde gözü olan 
bir coğrafya. Tarihimize 
baktığımız zaman gerek 
Osmanlı İmparatorluğu 
gerekse de bugün ki Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde bunun 
somut örnekleriyle 
karşılaşıyoruz. Bugünde 
herkesin bildiği gibi gerek iç 
terör gerek sınırlarımızın 
dışından ülkemize yönelik 
yapılan saldırıların hepimiz 
farkındayız. Önemli olan bizim 
vatandaşlar olarak akılla, 
bilinçle ülkemizin sorunlarına 
sahip çıkmamız ve üzerimize 
düşen vatandaşlık sorumluluğu 
her neyse onu yerine 
getirmemiz gerekir. Burada 
bulunan sizler üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirildiğini 
ispatlamış olan ailelersiniz. 
Onun için bu millet sizlere çok 
şey borçlu ve minnettar. Mutlu, 
huzurlu ve aydınlık günler 
yaşayabilmemiz için bizlerin 
üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmemiz ve bunun 
bilinciyle yaşamımızı 
sürdürmemiz gerekmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
başta Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu 
Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, silah 
arkadaşları ve vatan 
uğrunda hayatını kaybeden 
tüm şehitlerimize, ebediyete 
irtihal eden tüm gazilerimize 
Allah'tan rahmet, hayatta 
olan gazilerimize ve 
şehirlerimizin ailelerine 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 
ömür diliyorum'' dedi. 
“BİZİM İÇİN ÇOK 

DEĞERLİSİNİZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise yaptığı 
konuşmada;" Sizler, 
vatanımızı, milletimizi, kutsal 
değerlerimizi korumak uğruna 
canlarını feda etmiş 
şehitlerimizin ve yine bu 
uğurda can verme azmindeki 
gazilerimizin yakınları olarak 
bizim en kıymetli 
misafirlerimizsiniz. Sizler, 
bizlere şehitlerimizin 
emanetisiniz. Emanet bizde 
kutsaldır. Bizim için çok 
değerlisiniz. Bizler şehitlerimiz 
sayesinde bu topraklar 
üzerinde özgürce yaşıyoruz. 
Bu gerçeği çok iyi bilen aziz 
milletimiz de daima şehitlerine, 
gazilerine ve ailelerine sahip 
çıkmış, onları baş tacı etmiştir. 
Bu vesileyle devlet olarak da 
tüm imkânlarımızla her zaman 
yanınızda olduğumuzu bir kere 
daha belirtmek isterim. Bu 
vesileyle, tüm şehitlerimizi bir 
kere daha rahmet ve minnetle 
anıyorum. Ölümü göze alarak 
gazi olan kardeşlerimize de 
şifa diliyor, minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum. 
Muhterem ailelerine de sabırlar 
diliyorum. Teşriflerinizden 
dolayı hepinize teşekkür 
ediyor, tekrar hoş geldiniz diyor 
ve hepinize saygılar 
sunuyorum." dedi.  Yemeğin 
sonunda İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük tarafından dua 
yaptırıldı.

T
rabzon Emniyet 
Müdürlüğü, 4 aylık takip 
sonucunda 72 ekip, 310 

personel, 6 PÖH unsuru, 3 Çevik 

Timi, 1 drone ve 6 narkotik 
köpeği ile altı ilçede düzenlenen 
eş zamanlı operasyonda 48 
şüpheli şahısın yakalandığını 

duyurdu. Trabzon'da,”Kökünü 
Kurutma Operasyonu” 
kapsamında uyuşturucu ve 
uyarıcı madde ticareti yaptığı 
tespit edilen şahıslara yönelik 
Vakfıkebir, Akçaabat, Ortahisar, 
Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde 
yapılan eş zamanlı operasyon 
kapsamında 48 şüpheli şahıs 
yakalandı. Düzenlenen 
operasyonda, toplam 53 adrese 
girildi. 655 gr Kubar Esrar 
maddesi, 95,2 gr Sentetik 
Kannobinoid maddesi, 8,5 gr 
Skunk Esrar maddesi, 4 adet 
Sentetik Ecza, 40 gr Hint 
Keneviri Bitkisi Tohumu, 5,25 gr 
Metamfetamin maddesi, 1 adet 
Hassas Terazi, 3 adet Ruhsatsız 
Tabanca,35 adet dolu fişek, 8 
adet uyuşturucu kullanımına 
yarayan cam düzenek (Payp) ele 
geçirildi.

eniden Refah Partisi 

YÇarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin, İl 

Başkanı Süleyman Pulat'a 
Milletvekili aday adaylığı için 
başvurusunu yaptı. Parti il 
binasında açıklamalarda 
bulunan Şahin, “Haksız bir 
davada zirve olmaktansa hak 
davada zerre olmayı tercih 
ederim sözünün muhatabı 

olan merhum liderimiz Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan hocamızın 
oğlu Dr. Fatih Erbakan'ın 
kurmuş olduğu, milli görüşün 
tek temsilcisi olan Yeniden 
Refah Partisi'nden Trabzon 
milletvekili aday adayı 
başvurumu yapmış 
bulunuyorum. Türkiye'yi 
yönetmeye, dünyayı 
değiştirmeye hazırız 

sloganıyla çıkmış olduğumuz 
bu yolda tertemiz bir sayfa 
halis bir niyetle bu millete 
hizmet etme arzusu ile 
hemşehrilerimizin desteğine 
ihtiyacım vardır. Aday adaylık 
sürecimin Trabzon'umuza, 
Çarşıbaşı ilçemize ve tüm 
Büyükliman bölgesine hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum” 
dedi.

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                             Basın ILN 1799886

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Binası Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN: 2023/274830
1-İdarenin
a) Adı: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRABZON 
ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi: Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4624551076-73 - 4624552472
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Binası Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 adet binada bakım onarım, çevre aydınlatma ve saha işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 10.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): İdari Bina Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BIII Grup İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya 
Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

24.03.2023

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!
Trabzon'da 6 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 48 şüpheli şahıs yakalandı.
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illiyetçi Hareket 

MPartisi (MHP) üst 
kurul delegesi, 

geçmiş dönemlerde 
Belediye Başkan ve 
Milletvekili adayı olan Murat 
Aksoy 28. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi için Trabzon 
seçim bölgesinden aday 
adaylığı müracaatını yaptı. 
27.Dönem Milletvekili Genel 
Seçiminde Trabzon MHP 
3.sıra adayı olan Aksoy 

gönüllere temas eden bir 
seçim çalışması ile partisinin 
Trabzon'da 3. olmasında 
büyük katkı sağlamıştı. 
Büyükliman Bölgesindeki 
MHP oylarının çokluğu, 
Genel Merkez temaslarının 
yoğunluğu sebebiyle ilk 
sıralarda olmasına kesin 
gözüyle bakılıyor. Kendisiyle 
görüştüğümüz Aksoy “Şimdi 
sıra sende Trabzon” 
mesajını bizlerle paylaştı. 

AKSOY ADAYLIK MÜRACATINI YAPTI
MHP Üst kurul delegesi Murat Aksoy, 28. Dönem milletvekili genel
seçimleri için aday adaylığı başvurusunu genel merkeze yaptı. 

ATA TOHUMU TAKAS
ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ
Beşikdüzü ilçesinde “3. Geleneksel Ata Tohum takas şenliği” yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

eşikdüzü Belediyesi, 

BTrabzon Ziraat 
Mühendisleri Odası, 

Beşikdüzü Ziraat Odası, 
Trabzon Ata Tohum Takas 
Derneği ve Oğuz Mahallesi 
Üretici Kadınlar Dayanışma 
Derneği ile birlikte Beşikdüzü 
“3. Geleneksel Ata Tohum 
takas şenliği” yoğun katılım ile 
gerçekleştirildi.
“BİR TOHUM GETİR, BİN 
TOHUM OLSUN”
Şenliğin amaçlarını açıklayan 
Beşikdüzü Oğuz Mahallesi 
Üretici Kadınlar Derneği 
Başkanı Güler İpek: 
şenliğimizin sloganı “Bir Tohum 
Getir, Bin Tohum Olsun” 
diyerek başlattığımız şenliğimiz 
de insanlarımız ata tohumlarını 
alsınlar paylaşsınlar, ekerek 
üreterek çoğalsınlar diyerek 
baladı. Umudumuz üretip 
çoğaltarak geri dönmüşüm 
sağlamalarından yana. Üretip 
getirildiğinde seneye bunu çok 
çok daha fazla dağıtmayı 
hedefliyoruz. Bu gün burada 
2500 paket çeşitli fidan 
tohumları dağıttık. Seneye çok 
daha fazla dağıtmayı 
hedefliyoruz Bu gün 2500 
paket dağıttık ama seneye 5 
bin 10 bin paket dağıtacağız 
inşallah. Daha önceki 
etkinliklerimizde farklı şeyler de 
yapmıştık, fidan aşılama, 
dağıtım gibi. Bu yıl deprem 
dolayısıyla etkinliklerimizi 
kısıtladık Seneye daha çok 
tohum dağıtacağız. Daha güzel 
şeyler yapmak sevdasında 
olduklarını ifade etti. Atalık 
Tohum Takas Derneği Trabzon 

temsilcisi Ayşe Aksoy, dernek 
hakkında bilgi vererek dernek 
olarak her ilde çeşitli faaliyetler 
yapıyoruz. Her şehirde kendi 
bölgesinde olan tohumların 
takasını yapıyoruz. Atalık 
tohumlarımızı bölge bölge 
çoğaltmayı hedefledik. Trabzon 
genelinde de diğer ilçe 
belediyeleriyle ortak faaliyet 
göstererek faaliyetlerimizi 
yapıyoruz. Beşikdüzü İlçesi'nde 
3. Şenliğimizi gerçekleştirdik 
dedi.
“ATA TOHUM TAKAS 
ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ” 
Şenlikte konuşan Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
“Geleneksel olarak düzenlenen 
3.Beşikdüzü Ata Tohum Takas 
Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. 
6 Şubat tarihinde ülkemizde 
meydana gelen deprem ve dün 
Adıyaman ve Şanlıurfa'da 
meydana gelen sel felaketinde 
hayatını kaybeden bütün 
vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, milletimize başsağlığı 
ve sabırlar diliyorum. Allah 
ülkemize bir daha böyle acılar 
yaşatmasın. Az önce Ziraat 
Mühendisleri Odası yönetim 
kurulundan Avni arkadaşımızın 
belirttiği gibi, içinde 
bulunduğumuz coğrafyada 
atalarımızın ekip diktiği yerli ve 
milli tohumlarımız var. Bu yerli 
ve milli tohumlarımız bu 
coğrafyaya adapte olmuş en 
güzel ürünleri bize 
sunmaktadır. Bizlerin görevi bu 
tohumların piyasadan yok 
olmasını önlemek, gelecek 
nesillere en iyi şekilde 
aktarmaktır. Bunun için 

Beşikdüzü Belediyesi, Trabzon 
Ziraat Mühendisleri Odası, 
Beşikdüzü Ziraat Odası, Oğuz 
Mahallesi Üretici Kadınlar 
Dayanışma Derneği ve 
Trabzon Ata Tohum Takas 
Derneği olarak böyle bir 
etkinliği düzenlemiş 
bulunuyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum, 
katılımınızdan dolayı sizlere de 
teşekkür ediyor, ektiğiniz 
tohumların yeşermesini ve 
bereketli olmasını diliyorum” 
dedi. Beşikdüzü Kaymakamı 
Ferhat Vardar da yaptığı 
konuşmada, “Ülkemiz 6 Şubat 
2023 tarihinde, dün de 
yaşanan sel felaketiyle 
mücadele ediyoruz. Deprem ve 
sel felaketinde hayatlarını 
kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza ben de 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Şuan burada ata tohum 
vesilesiyle bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Bu yıl 
3.düzenleniyor. Çok değerli bir 
etkinlik. Bu ata tohumlarını alıp 
kendi köylerinizde, 
mahallelerinizde bahçelerinize 
ekeceksiniz. İnşallah seneye 
çok güzel bir ortamda bu 
etkinliği tekrardan yapacağız. 
Bu etkinliğin yapılmasında 
emeği geçen tüm paydaşlara 
teşekkür ediyorum” dedi.
Şenliğe Beşikdüzü Kaymakamı 
Ferhat Vardar, Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, TTSO 
Başkanı Erkut Çelebi ve diğer 
konukların katıldığı şenlikte, 
üreticilere 2500 paket ürünün 
ata tohumu ücretsiz olarak 
dağıtıldı.

GENÇLİK MERKEZİNDEN
DOWN SENDROMU ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezinde 21 Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenledi.

V
akfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinde21 
Mart Dünya Down 

Sendromu Farkındalık günü 
dolayısıyla özel eğitim 
öğrencilerinin katılımı ile Gençlik 
Merkezinde İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkan Vekili Enver 
İskenderoğlu, Milli Eğitim Şube 
Müdürü Şeref İçoğlu, Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil, 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, Vakıf Müdürü 
İsmet Bank, Kurs Öğretmenleri 
ve gençlik liderleri ile birlikte 
etkinlik düzenlendi. Protokol ve 
özel öğrenciler birlikte oyun 
oynayıp yaş pasta kestiler. 
“ÖZEL BİREYLERİNİZE NE 
KADAR SABIR, İHTİMAM VE 
İLGİ GÖSTERİRSENİZ, O 
KADAR MEDENİ BİR TOPLUM 
OLURSUNUZ”
Etkinlik dolayısı ile bir açıklama 
yapan Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, Bir 
toplumun medeniyet seviyesi 
özel bireylerine gösterdiği 
ihtimam ile ölçüldüğünü 
belirterek, “Özel bireylerinize ne 
kadar sabır, ihtimam ve ilgi 
gösterirseniz, o kadar medeni bir 
toplum olursunuz. Sanmayın ki, 
onlar topluma yük olurlar. Onlara 
yeterli ilgiyi gösterirseniz, 
toplumdan aldıklarını, topluma 
fazlasıyla verirler. Yeter ki, 
onların öğretmeni, yol arkadaşı 

ve destekçisi olalım. Bu ekinlik 
ile bu anlayışı bir kez daha 
toplumun gündemine getirmiş 
oluyoruz dedi.”
“DOWN SENDROMUNUN EN 
ETKİLİ TEDAVİSİ ÖZEL 
EĞİTİMDİR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Her 
çocuğumuzun, en iyi eğitimi 
alması öncelikli hedefimizdir. 
Down sendromunun en etkili 
tedavisi özel eğitimdir.  Yapılan 
yasal düzenlemelerle engellilerin 
sosyal, ekonomik, kültürel 
hayata katılmasına ilişkin 
yapılan çalışmalar her geçen 
gün daha iyiye gidiyor.  Tüm 
dünyada Down sendromu ilgili 
etkinlikler yoluyla, otistik 
bireylerin toplumla 
bütünleşmelerini sağlamaya 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  
Down sendromlu çocuklar duygu 
ve düşüncelerini ifade 
edemezler. Genellikle mimiklerle 
duygu ve düşüncelerini ifade 
edebilirler. Down sendromlu 
çocuklarımızın hayatını 
kolaylaştırmak için eşyaların 
yerini değiştirmemeye, yer 
değişikliği yapmamaya özen 
göstermeliyiz. Down sendromlu 
çocuklar birbirlerine benzerler. 
Konuşmakta da sıkıntı çeken 
Down sendromlu çocukların 
kullandığı kelime sayısı azdır. 
Ancak erken teşhis ve eğitimle 
Down sendromlu çocuklar belli 
bir seviyeye gelir.  Uzun bir 

eğitim süreciyle engelli 
çocuklarımız da toplumla iletişim 
kurabilir. Bu yüzden engelli 
çocuğu olan aileler mümkün 
olduğu kadar çocuklarının 
eğitimine erken başlamalı ve 
çocuklarının sosyal ve sportif 
aktivitelerle topluma alışmalarını 
sağlamalıdır.  Biz ilçe 
kaymakamlığı olarak bu konuda 
engelli çocuklarımıza ve 
ailelerine faydalı olmak için 
elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz ve daha fazla 
gayret göstermeye de devam 
edeceğiz. Down sendromlu ve 
otistik çocuklarımızın sosyal 
hayatta yer alabilmeleri ve kendi 
ihtiyaçlarını mümkün olduğunca 
bağımsız karşılayabilmeleri 
başlıca hedefimizdir. Bu 
duygularla, 21 Mart Dünya Down 
sendromlu çocukların 
Farkındalık Günü vesilesiyle, 
geleceğimizin en önemli parçası 
olan çocuklarımızın temel 
ihtiyaçları olan eğitim, sağlık ve 
spor hizmetlerinden en uygun 
şekilde faydalanmasını dilerim. 
Devletimiz, engelli 
vatandaşlarımızın topluma 
entegre olması ve sosyal 
hayatta yer almasını sağlamak 
için büyük atılımlar ve çalışmalar 
ortaya koymaktadır. Özellikle 
engelli vatandaşlarımızın eğitimi, 
bakımı ve sosyal hayata 
kazandırılması için çalışmalar, 
vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırıyor. Dünya Down 
sendromlu çocukların farkındalık 
gününde tüm Down sendromlu 
vatandaşlarımızı unutmadığımızı 
ve onlarla birlikte bu hayatta var 
olduğumuzu belirterek, 
önlerindeki süreçte başarılar 
temenni ediyor, bütün engelli 
çocuklarımıza, ailelerine ve 
milletimize sağlıklı, hayırlı ve 
mutlu bir gelecek diliyorum dedi.  

KARADENİZ'DEN SÜRPRİZ BAŞVURU
Dünya Markası olan Kebir Süt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Karadeniz,
Yeniden Refah Partisi Milletvekili aday adaylığı sürpriz başvuru yaptı.

ebir Süt 

KYönetim Kurulu 
Başkan 

Yardımcısı Yılmaz 
Karadeniz, Yeniden 
Refah Partisi Trabzon 
İl Başkanı Süleyman 
Pulat'ı il binasında 
ziyaret ederek, 
Milletvekili aday 
adaylığı başvurusunu 
yaptı.

VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
TÜRKİYE FİNALLERİNDE
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri “TÜBİTAK 2204 D” İklim Değişikliği Araştırma
Projeleri yarışmasında Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

akfıkebir Fen Lisesi Okul 

Vİdaresinden yapılan 
açıklamada; “Okulumuz, 

TÜBİTAK 2204 D Lise öğrencileri İklim 
Değişikliği Araştırma Projeleri 
yarışması Türkiye finaline katılmaya 
hak kazandı. Danışmanlığını 
okulumuz İngilizce öğretmeni Arzu 
Taşocak'ın yaptığı, öğrencilerimizden 
Ayşegül Asan,  Elif Gamze Koçhan ve 
Hamide Betül Doğru'nun görev aldığı  
"Çocuklara Elektrik Tasarrufu 
Alışkanlığı Kazandırmak İçin Hareketli 
(Lenticular) Etiket Kullanımı" isimli 
projemiz Trabzon'da Türkiye finaline 
katılmaya değer görülen tek proje 
olmuştur. Projede görev alan 
öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, Türkiye finalinde başarılar 
diliyoruz açıklamasında bulunuldu.
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akfıkebir ilçesinde "21 

VMart Dünya Ormancılık 
Günü ve Orman Haftası" 

kapsamında etkinlik düzenlendi. 
Etkinlik Yalıköy Mahallesi Millet 
Bahçesi sahilinde 
gerçekleştirildi. Orman Haftası 
etkiliğine Büyükliman İlkokulu 
öğrencileri de katılarak ağaç 
dikimi gerçekleştirdiler. Etkinliğe 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkan Vekili Enver 
İskenderoğlu, Cumhuriyet 
Savcısı Kadir Enes Atilla, Hakim 
Burak Çiftçi, İlçe Milli Eğitim 

Şube Müdürü Şeref İçoğlu, İlçe 
Orman İşletme Şefi İlhan 
Kutanis, daire amirleri ve 
öğrenciler katıldı.  
Vakfıkebir Orman İşletme Şefi 
İlhan Kutanis yaptığı 
açıklamada, Ormanların 
ülkelerin doğal güzellikleri ve 
ekonomik kalkınmanın temel 
değerlerinden olduğunu söyledi. 
Doğal zenginliğin korunması, 
geliştirilmesi ve ülke 
kalkınmasındaki öneminin 
artırılması için herkese önemli 
görevler düştüğünü belirten 
Kutanis, "Ağaç dikme 

çalışmalarına katılmak, çevrenin 
korunması konusunda 
sorumluluk üstlenmek her 
şeyden önce bir vatandaşlık 
görevidir. Bu bilinci 
çocuklarımıza da aşılamalıyız. 
Gelecek nesillere sağlıklı ve 
temiz bir çevre, yeşil bir Türkiye 
bırakmak temel 
sorumluluğumuzdur." diye 
konuştu. Etkinlik, protokol 
üyeleri ve öğrenciler tarafından 
dikim alanına fidanlarının 
dikilmesi ve öğrencilere çeşitli 
hediyelerin verilmesinin 
ardından sona erdi.

ORMAN HAFTASI ETKİNLİĞİ
Orman Haftası dolayısıyla Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği tarafından
Yalıköy Mahallemizin sahilinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.



Büyükliman
Postası 7 HABER

BÜYÜKLİMAN FIRSATI KAÇIRDI 1-1
Trabzon 2. Amatör küme A gurubunda şampiyonluk mücadelesi veren Vakfıkebir Büyükliman
Belediyespor, son saniyede yediği golü ile Altınayaklarspor'la 1-1 berabere kaldı.

TARİHİMİZDEKİ HER SAVAŞIN, HER
MUHAREBENİN AYRI BİR ÖNEMİ VARDIR
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla
Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda tören düzenlendi.

rabzon Büyükşehir 

TBelediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, bölge 

koordinatörü olarak görev 
yaptığı Kahramanmaraş ve 
Elbistan'da yaraların sarılması 
için tüm imkanları seferber 
ederken,  Trabzon'a gelen 
depremzedelerle de yakından 
ilgileniyor. Deprem bölgesinde 
arama kurtarmadan enkaz 
kaldırma çalışmalarına, sağlık, 
cenaze ve ikram 
hizmetlerinden 
depremzedelerin tahliyesine 
ve konteyner kentlerin 
yapımına kadar her alanda 
etkin çalışma yürüten 
Büyükşehir Belediyesi, 
Trabzon'a gelen depremzede 
misafirleri için de yeni projeler 
üretmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı tarafından 
Türkiye'de ilk ve tek olan 
Trabzon Afet Yönetimi ve 
Destek Sistemi uygulaması 

hayata geçirildi. Uygulama ile 
deprem bölgesinden Trabzon'a 
gelen vatandaşların bilgileri 
kayıt altına alınıyor ve 
depremzede ailelerin yeni 
yerleşim yeri adresleri ile 
gerekli diğer bilgiler kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla 
paylaşılıyor. Bu sayede ilgili 
kurumlar yardım ve 
hizmetlerini, depremzede 
vatandaşlara daha koordineli 
ve daha hızlı bir şekilde 
ulaştırabiliyor.
TÜM BİLGİLER DİJİTAL 
ORTAMA AKTARILDI
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
TAYDES uygulamasıyla ilgili 
yaptığı açıklamada “Depremin 
meydana geldiği ilk günden 
itibaren kardeş şehrimiz 
Kahramanmaraş ve ikinci 
depremin merkez üssü 
Elbistan'da yaraları sarmak 
için Büyükşehir Belediyemizin 
tüm imkânlarını seferber ettik. 

Bir yandan Elbistan'daki 
çalışmalarımızı koordine 
etmeye devam ederken diğer 
yandan deprem bölgesinden 
şehrimize gelen 
vatandaşlarımızın da 
sıkıntılarını hafifletecek, 
hayatlarını kolaylaştıracak 
uygulamaları birer birer 
devreye alıyoruz. Bu 
kapsamda TAYDES adlı yeni 
bir uygulamayı hayata 
geçirdik. Uygulama ile deprem 
bölgesinden Trabzon'a gelen 
18 bin vatandaşımızın tüm 
bilgilerini dijital ortama 
aktararak, mevcut bilgileri 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
paylaşıyoruz. Bu sayede 
depremzede vatandaşlarımıza 
yardımları koordineli bir 
şekilde daha hızlı ulaştırma 
imkânına kavuştuk. En zor 
günlerinde misafirlerimize her 
anlamda destek olmaya 
devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl 
Dönümü dolayısıyla Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu Konferans Salonunda 
düzenlenen törene İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Daire 
Amirleri, STK temsilcileri, Okul 
Müdürleri, Öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. Program 
Saygı Duruşu ve istiklal 
Marşının okunması ile başladı. 
Programın sunuculuğunu 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni 
Özlem Erdoğan Karaş 
tarafından yapıldı. Günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı 
Okulun Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Adem Gedikli 
tarafından yapıldı. 
TARİHİMİZDEKİ HER 
SAVAŞIN, HER 
MUHAREBENİN AYRI BİR 
ÖNEMİ VARDIR
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adem 
Gedikli yaptığı konuşmada; 
“Bugün, Türk savaş tarihine altın 
harflerle yazılan Çanakkale 
Zaferi'nin 108. yıldönümünü 
kutlamanın ve mukaddes 
vatanımız için canlarını 
çekinmeden feda eden aziz 
şehitlerimizin Şehitler Günü'nü 
idrak etmenin büyük onurunu 
yaşamaktayız. Türk milletinin 
elde ettiği bu zafer, sadece 

kazanılmış bir savaş olarak 
görülmemeli, etkileri ve 
sonuçları itibariyle neler 
götürüp-getirdiğine iyi 
bakılmalıdır. Bilinmelidir ki! Bu 
zafer kolay elde edilmemiş, Türk 
milletinin Anadolu'daki varlığının 
devamı bu savaşın kazanılması 
ile mümkün olmuştur. 
Çanakkale Savaşları, 
maneviyatın maddiyatı yendiği 
yer olma özelliği ile dünya tarihi 
üzerinde de büyük etkilere 
neden olmuş, asırlardır 
Avrupalılar tarafından 
sömürülen ülkelerin bağımsızlık 
fikrinin kuvvetlenmesine 
yardımcı olmuştur. Çanakkale 
Zaferi, Türk milletinin kaderini 
olumlu yönde değiştirmekle 
kalmayıp, dünya milletlerinin 
düşünce yapısının değişimine 
de büyük etki etmiştir. 
Tarihimizdeki her savaşın, her 
muharebenin ayrı bir önemi ve 
bizim için manevi bir değeri 
vardır. Fakat hepimiz tarafından 
görülebileceği üzere Çanakkale 
Savaşları, başlangıcı, gelişimi 
ve sonuçları ile dünyada mevcut 
başka milletler tarafından bile 
unutulamayan muharebe 
özelliği göstermiştir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Çanakkale savaşlarında 
özellikle Anafartalar civarında 
askerleriyle verdiği üstün 
mücadele ve 276 kiloluk top 
mermisini sırtında taşıyan Seyit 
Onbaşı ve arkadaşlarının 

göstermiş olduğu kahramanlık, 
dünyada çok az milletin 
gösterebileceği bir kahramanlık 
destanıdır. Çanakkale 
Savaşlarını benzersiz kılan, 
işgalci devletlerin dönemin en 
muazzam savaş gemileri ve 
binlerce askeri ile boğazı 
kuşatıp arsızca saldırması değil, 
gökten yağmur gibi yağan ateşe 
göğsünü siper eden aziz 
Mehmetçiktir. Çanakkale'yi 
Çanakkale yapan, bitmek 
tükenmek bilmeyen düşman 
mermilerinin sesi değil, yaralı 
düşman askerini sırtına alarak 
onu düşman mevziisine kadar 
götürerek, işgalci askerlere 
insanlık dersi veren kahraman 
Mehmetçiktir. Çanakkale'yi 
Çanakkale yapan, cepheye 
gönderdiği oğluna “ya şehit ol, 
ya gazi” demek suretiyle, 
vatanın her bir karış toprağını 
evladının canından üstün tutan 
Türk analarıdır. Üzerinde 
yaşadığımız bu kutsal vatan 
topraklarını bizlere armağan 
eden, milletimizin varlığının, 
birliğinin ve beraberliğinin 
ölümsüz sembolleri aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, şükranlarımı sunuyorum 
dedi.” Program, Şehitler için 
Kuran-ı Kerim Tilaveti, şiir 
okunması, Koro, tiyatro gösterisi 
ve çeşitli yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödüllerinin 
verilmesinin ardından son 
buldu.
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BÜYÜKŞEHİR TAYDES İLE
DEPREMZEDELERİN
HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR
Büyükşehir  Belediyesi  deprem bölgesinden Trabzon'a gelen
depremzedelere destek vermek ve günlük hayatlarında herhangi bir aksaklık
yaşamamalarını sağlamak adına Türkiye'de bir ilk olarak Trabzon Afet
Yönetimi ve Destek Sistemi (TAYDES) uygulamasını hayata geçirdi.

rabzon 2. Amatör küme 

TA gurubunda 
şampiyonluk mücadelesi 

veren Vakfıkebir Büyükliman 
Belediye spor, kendi saha ve 
seyircisi önünde son saniyede 
yediği golü ile 
Altınayaklarspor'la 1-1 
berabere kaldı. Ligin bitimine 
bir hafta kala şampiyonluk 
mücadelesini sürdüren 
Büyükliman, bu maçtan 
galibiyetle ayrılması 
durumunda ligin son haftası 
lider Çağlayanspor ile 
şampiyonluk maçına çıkacaktı. 
Haftalar önceden play-off'a 
kalmayı garantileyen 
Vakfıkebir temsilcisi maçın son 
saniyelerinde yediği gol ile 
büyük bir üzüntü yaşadı. 

Maçın başından sonuna kadar 
müthiş bir çekişmeye ve 
heyecana sahne olan 
müsabakada seyir zevki üst 
düzeyde olan bir maç oldu. 
Maçın başından sonuna kadar 
mücadeleyi hiç bırakmayan 
her iki takım ilk yarıda gol 
atma başarısı gösteremediler. 
Müsabakanın ikinci yarısına 
biraz daha derli toplu ve 
baskılı başlayan Vakfıkebir 
temsilcisi Büyükliman 
Belediyespor, Korner atışından 
gelen topu iyi takip edip eden 
Mehmet Lermi'nin düzgün bir 
kafa vuruşu ile attığı golle 1-0 
öne geçti. Müsabakanın 
uzatma dakikalarına 1-0 önde 
giren Büyükliman, son 
saniyede rakibi 

Altınayaklarspor'un attığı gole 
engel olamayınca şampiyonluk 
şansını da play-off'lara 
bırakmak zorunda kaldı. 
Rakibininde play-off'lara 
kalmak için mücadele etmiş 
olması zekli bir maçın ortaya 
çıkmasını sağladı. Büyükliman 
bu maçtan galibiyetle ayrılmış 
olsaydı, önümüzdeki hafta lig 
lideri Çağlayanspor ile 
şampiyonluk maçına çıkacaktı. 
Play-Off'lara katılma başarısı 
gösteren Büyükliman 
Belediyespor, play-off'lardan 
iki takımın 1. Amatör kümeye 
yükselecek olması da büyük 
bir avantaj olarak önünde 
duruyor. Vakfıkebir 
Büyüklimanspor'a play-off 
maçlarında başarılar diliyoruz.

VAKFIKEBİR VETERANLAR FİNALE YÜKSELDİ
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunu şampiyon olarak tamamlayan Vakfıkebir
Veteranlar takımı play-off turu yarı final maçında Rize Ardeşen Veteranlar'ı mağlup etti.

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunu 
şampiyon olarak tamamlayan 
Vakfıkebir Veteranlar takımı 
play-off turu yarı final maçında 
Rize Ardeşen Veteranlar'ı 3-0 
mağlup ederek finale yükseldi. 
Şampiyonluk maçı Rize 1953 
Veteranlar takımı ile oynanacak. 
“FİNALE YÜKSELDİK”
2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar takımı ligi şampiyon 
olarak tamamlayarak play-off 
maçları oynamaya hak 
kazanmıştı. Vakfıkebir 
Veteranlar takımı play-off turu 
çeyrek final müsabakasında 
geçtiğimiz hafta sonunda 
Trabzon'un Yomra İlçe 
stadyumunda karşılaştığı Rize 
Fındıklı Veteranlar takımını 2-1 
yenmeyi başararak yarı finale 
yükselmişti. Vakfıkebir 
Veteranlar takımı yarı final 
müsabakasında Rize'nin bir 
başka takımı Ardeşen 
Veteranlar ile karşılaştı. Maçın 
başından sonuna kadar üstün 
bir futbol oynayan Vakfıkebir 
temsilcisi sahadan 3-0 gibi net 

bir skorla ayrılmayı başararak 
adını finale yazdırdı. Bir başka 
finalist takım ise Artvin 
Veteranlar takımını eleyen Rize 
1953 Veteranlar takımı oldu. 
“FİNALDEKİ RAKİBİMİZ 
BELLİ OLDU”
Son yarı final maçların ardından 
Vakfıkebir temsilcimizin finaldeki 
rakibi Rize 1953 Veteranlar 
Takımı oldu. Ramazan 
Bayramının 3. Günü olan Pazar 
günü oynanması planlanan final 
müsabakasında Vakfıkebir 
temsilcimize başarılar diliyoruz. 
“HEDEF BÖLGE ŞAMPİYONU 
OLMAK”
Takım yöneticileri yaptıkları 
açıklamada; “Bugün Trabzon'un 
Yomra ilçesinde Rize Ardeşen 
Veteranlar takımı ile 
oynadığımız Veteranlar ligi play-
off yarı final maçını kazanarak 
finale yükselme başarısı 
gösteren Vakfıkebir Veteranlar 
takımımızı kutluyoruz. Bu 
müsabakada bizleri yalnız 
bırakmayan Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Prof. Dr. Osman 
Aynacı'ya teşekkür ediyoruz. 
Vakfıkebir İlçemizin ve 

Büyükliman bölgemizin adının 
duyurulması adına büyük 
başarılara imza atan Vakfıkebir 
Veteranlar takımımıza sponsor 
olan KEBİR SÜT, KEBİR 
BETON adına Cemil 
Karadeniz'e, CEMSAN, VEİTO 
adına Cemil Albayrak'a, ilçe 
Kaymakamımız sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan'a, Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Esnaf Odası 
Başkanımız Kadem Sağlam'a, İş 
Adamlarımıza, ilçe 
Esnaflarımıza, İlçedeki spor 
tesislerini kullanmamıza 
müsaade eden Sayın İlçe Spor 
Müdürümüz Yunus Ali Civil'e, 
özellikle özveri göstererek 
maçlara çıkan bütün takım 
oyuncularımıza ve bütün 
paydaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Hedef final 
müsabakasını kazanıp Bölge 
şampiyonu olmaktır. Ayrıca 
Türkiye şampiyonasına katılıp 
Türkiye şampiyonu olmak 
istiyoruz. Bayramın 3. Pazar 
günü oynanması palnlanan 
maça halkımızı davet ediyoruz 
ve takımımıza başarılar diliyoruz 
dediler.”
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

SATILIK LÜX DAİRELER

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

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

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

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

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

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

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü
dolayısıyla Vakfıkebir Hükümet binası önünde bir tören düzenlendi.

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

KARADENÝZ ve AKKAN ÝÇÝN
VEDA GECESÝ DÜZENLENDÝ 
Vakfıkebir Kaymakamlığından emekliye ayrılan Yazı İşleri Müdiresi Şifa Karadeniz
ve Kaymakamlık Personeli Dilaver Akkan için veda programı düzenlendi. 

İKLİM MÜHENDİSLİK’TE

MÜHENDİSLİK

0533 073 7313
0462 616 0061

SERDAR MUSAOĞLU

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

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

108. YIL DÖNÜMÜNÜ
GURURLA KUTLADIK 

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM,

BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN

HİZMETİNİZDEYİZ.

“ “


