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“DEVLETiN iMKANLARI KULLANILARAK
 YAPILAN HiZMETLER 

SEÇiM KOORDiNASYON MERKEZi AÇILDI

"GÖKHAN ŞAHİN" YENİDEN REFAH PARTİSİ 
iLÇE BAŞKANI OLARAK ATANDI

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

> Vedat FURUNCU 5'de

Vakfıkebir AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. 
Açılışa, AK Parti Trabzon Milletvekili ve Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta, 
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Çarşıbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Mümin Nuhoğlu, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, MHP İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Yeniden Refah 
Partisi Teşkilat 
yapılanmasına 
devam ederken, 
partinin Çarşıbaşı 
İlçe Başkanlığına 
ilçe esnaflarından 
Gökhan Şahin 
atandı.

VATANDAÞA LÜTUF GÝBÝ SUNULAMAZ“VATANDAÞA LÜTUF GÝBÝ SUNULAMAZ“VATANDAÞA LÜTUF GÝBÝ SUNULAMAZ“

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfýkebir Belediye 
Baþkan Adayý Emin Uludüz, seçim çalýþmalarýna hýz 
kesmeden devam ediyor. Uludüz, toplumun vergileriyle 
yapýlan kamu ve belediye hizmetleri yurttaþlarýmýza 
önemli bir iyilik yapýlmýþ gibi sunulmamalýdýr. Çünkü 
belediye hizmetleri Belediye Baþkanýnýn temel görevidir. 
Zaten hizmet yapmak için seçilmiþtir. dedi.

> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

16.
yıl

BÜYÜKLÝMAN POSTASI 16 YAÞINDABÜYÜKLÝMAN POSTASI 16 YAÞINDA
05 Mart 2004' ten bu günlere tam 15 yıl önce yayın 
hayatına başlayan Büyükliman Postası Gazetesi, 
bölgemizin en güçlü, tarafsız,  sorumlu ve ilkeli 
haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar 
asla taviz vermeyen, bölgemizin gerçek sesi olan, 
yayın hayatına hiç ara vermeden devam eden 
Büyükliman Postası Gazetesi yayın hayatına siz 
değerli okuyucuları ile devam etmektedir. 16. 
yaşımıza  girmenin mutluluğunu yaşıyor ve hep 
birlikte nice mutlu yıllara diyoruz…
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Ahmet KAMBUROĞLU

“15 YIL GERİDE KALDI"

Vakfıkebir AK Parti Seçim 
Koordinasyon Merkezi'nin 

açılışı için düzenlenen tören, MHP 
İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk 
ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun'un konuşmalarıyla başladı. 
"BİZ ÜLKÜCÜYÜZ, ÇİZGİMİZ 
BELLİ YOLUMUZ AÇIKTIR, NE 
SÖYLÜYORSAK ONU YAPARIZ"
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk yaptığı konuşmada; 
" Büyük Türkiye yolunda giden yol; 
bizzat Cumhur ittifakından 
geçmektedir. Milletimizin talep ettiği 
milli birlik ve beraberlik ruhunu, 
siyasi ve sosyal seviyede muhafaza 
etmek, iç ve dış tehditlere karşı 
daha dirençli olmak amacıyla Adalet 
ve Kalkınma Partisi ile ittifak yaptık. 
Çünkü biz biliyoruz ki; birlikte 
rahmet ayrılıkta azap vardır. 
Oluşturduğumuz milli birliğimizi ve 
inancımızı kıracak gücüde, Allah'ın 
izniyle göremiyoruz. Çünkü biz 
ülkücüyüz. Çizgimiz belli yolumuz 
açıktır. Ne söylüyorsak onu yaparız. 
Cumhur ittifakının Belediye Başkan 
Adayı Sayın Muhammet Balta'nın 
yanındayız.  Bu kapsamda; cumhur 
ittifakına kalben inanıyor, bedenen 
yer alıyor ve fikren bağlılığımızı 
belirtiyoruz. Bu seçimlerin ilçemize, 
ilimize ve ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum“dedi.
"SEÇİMLERDE EN İYİ NETİCEYİ 
ALACAĞIMIZDAN ŞÜPHEMİZ 
YOKTUR"
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
Yaptığı açılış konuşmasında; 
"Bugün burada 31 Mart tarihinde 
gerçekleştirilecek olan Mahalli 
İdareler seçiminin çalışmalarını 
yürüteceğimiz Seçim Koordinasyon 
Merkezimizin açılışını 
gerçekleştirmek için bir aradayız.  
Bizler çalışmalarımıza çok 
öncesinden başlamıştık. Bundan 
sonra hepimizin sahada olması 
gerekiyor. Şimdi, 31 Mart'a kadar 
her bir gönüllü kazanmak adına 
girilmedik sokak, çalmadık kapı, 
sıkılmadık el bırakmadan gece 
gündüz demeden yolumuza davam 
edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere 
Vakfıkebir'imizi 2014'te AK 
Belediyecilik ile tanıştırmıştık. 
Belediye Başkanımız Sn. 
Muhammet Balta göreve geldiği 
andan itibaren İlçemize önemli 
hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde 
ilçemizi ileri noktalara taşıyacak, 
insanlarımızın refahı ve mutluluğunu 
artıracak projelerimiz hazır. İlçe 
teşkilatı olarak bizler Belediye 
Başkanımız ve tüm teşkilatımızla 
birlikte var gücümüzle 
Milletvekillerimizin destekleriyle 
ilçemizi daha ileri noktalara taşıma 
adına çalışacağız. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımızın da söylediği gibi 
önümüzdeki süreci özellikle gönül 
belediyeciliği anlamında; AK 
Parti'nin seçim stratejisi olan tevazu, 
samimiyet ve gayret doğrultusunda 

üretip, yürüteceğiz. Teşkilatlarımız, 
gönülleri almak ve milletin 
bağrından doğan bu davaya hizmet 
için dün yaptığı gibi bugün de 
gerekeni yapacak ve yarın da 
yapmaya devam edecektir.
Cumhur ittifakı olarak gireceğimiz 
bu seçimlerde en iyi ve kesin 

neticeyi alacağımızdan şüphemiz 
yok tur. Çocuklarımız ve 
geleceğimiz için bir kez daha 
çalışmak için sizlerden çok güçlü bir 
destek istiyor ve bekliyoruz. 
Büyükşehir'de Sn. Murat 
Zorluoğlu'na Vakfıkebir'de Sayın 
Muhammet Balta'ya güçlü bir 

şekilde destek verin ki yaşadığımız 
bu toprakları geleceğe hep birlikte 
taşıyalım. Bizleri mahcup 
etmeyeceğinize de yürekten 
inanıyor hepinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum dedi."
“REKORLARLA DOLU 5 HİZMET 
YILINI GERİDE BIRAKTIK”

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, ilçeye yapılan, 
yapımı devam eden ve 
projelendirilen hizmetlerle alakalı 
bilgiler verdikten sonra bazı 
kesimler tarafından üretilmeye 
çalışılan dedikodulara cevap verdi. 
Başkan Balta, “Bizim sloganımız, 

'Çok iş yaptık, yapacak daha çok 
işimiz var'. Rekorlarla dolu 5 hizmet 
yılını geride bıraktık ama bitmedi bu 
hizmetlerin devamı gelecek. 
Belediyemizde ilçemiz nüfusunun iki 
katı kadar vatandaşımızla görüştük. 
İnsanlarla görüşmek makam kapı-
larını kaldırılmakla olmaz. O kapılar 
vatandaşın kapısıdır. Vatandaşımıza 
her zaman açıktır.  Mahremiyeti 
vardır. Biz randevu talep eden 
vatandaşlarımıza randevu veriyoruz. 
Gelenlerin yüzde sekseni özel 
görüşmek istiyor. Biz randevu talep 
eden, gelip bulmayan, not bırakan 
insanları telefonla arayarak davet 
ediyoruz. Randevu size özel zaman 
ayıracağım, sizinle özel görüşe-
ceğim demektir. 10 kişi ile randevu 
ile görüşmüşsem 20 kişi ile de ran-
devusuz geldiği zaman da görüş-
tüm. Biz sahadayız, çalışıyoruz. Oy 
kullanacak olan tüm vatandaşları-
mızın oylarına talibiz” dedi.  
 “Vakfıkebir Tarihin En Büyük 
Asfalt ve Beton Yol Çalışmasını 
gerçekleştirdi”
Daha sonra sözalan AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora, 
Vakfıkebir'de tarihin en büyük asfalt 
ve beton yol çalışmasının 
gerçekleştiğini ifade ederek, “Bu 
çalışmalar birlik ve beraberliğin 
ürünüdür. Bu çalışmalar bitmedi 
inşallah bundan sonrada devam 
edecektir. Bu seçim beka 
meselesidir. Cumhur İttifakı pazara 
kadar değil mezara kadar devam 
edecektir. 31 Mart'ta sandıkları 
patlatarak bu oyunu hep birlikte 
bozacağız. Bu seçimde verilecek 
olan her bir oyun kimleri 
sevindirdiğini kimleri üzdüğünü 
bilmemiz gerekiyor” diye konuştu. 
“TRABZON'DA VE 
VAKFIKEBİR'DE ÇOK ÖNEMLİ 
HİZMETLER YAPILDI”
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ise, “Trabzon'da 
ve Vakfıkebir'de çok önemli hiz-
metler yapıldı. Belediye Başkanımız 
5 yıldan beri ben şahidim hasta ol-
masına rağmen izin aldı, izinli gü-
nünde oturdu çalıştı. Biz memle-
ketimizin geleceğini düşünüyoruz. 
Dile kolay 400 kilometreye yakın 
beton ve asfalt yol yapıldı. Sanat 
yapıları yapıldı.  Daha önce stabilize 
yol yapılırken kurbanlar kesilir, 
dozerler davul ve zurnalarla 
karşılanırdı. Bunun kıymetini 
bilmemiz lazım. Bu ülkenin birliği, 
beraberliği, kardeşliği her şeyden 
önemlidir. Bunun için Cumhur İttifakı 
var. Farklı siyasi partilere gönül 
vermiş kardeşlerimize şunu 
söylemek istiyorum; Şu fotoğrafa bir 
bakın bir tarafta AK Parti ve MHP 
diğer tarafta CHP-İYİ Parti- HDP ve 
diğerleri. Ebetteki bu istiklal ve 
istikbal mücadelesidir. Elbette ki bu 
beka meselesidir. Lütfen büyük 
fotoğrafa bakarak kararınızı verin” 
şeklinde konuştu. 

SECiM KOORDiNASYON MERKEZi ACILDI. .

05 Mart 2004 yılında kurduğum 
Büyükliman Postası Gazetemizin, 15. yılını 
doldurmuş olmanın sevincini, mutluluğunu 
yaşıyoruz...
Tarafsız, dürüst haber anlayışımız hiç bir 
zaman değişmedi...
Siz değerli okuyucularımızla birlikte, 
olmaktan gururluyuz, mutluyuz...
Sizlere daha iyi hizmet vermek için 
mücadelemize devam edeceğiz. Hep 
birlikte daha nice 15. yıllara diyerekten, 
yayın hayatımıza devam ediyoruz...
*********************
Sürekli o kişinin ismi zikrediliyor...
Bu kişi, bu ilçede insanlara ne kadar 
yardımcı olmuş ki, sürekli onun ismini 
söyleyip duruyorlar...
AK Parti Belediye Başkan Adayı 
Muhammet Balta, mahallelere projelerini-
yaptıklarını anlatmaya gidiyor. Her 
konuşmasında o kişinin ismini de 
söylüyor...
Sanki burada, AK Parti'nin Belediye Meclis 
Üyesi Adayı tek o...
Benim bildiğim AK Parti'nin 12, MHP'nin ise 
3 adayı var. Cumhur ittifakı olarak yola 
çıkmış oldukları adayların toplamı 15, diye 
biliyorum...
Eğer ben yanlış biliyorsam, bilgilendirme 
beklerim...
Birde başka bir yönden bakalım...
Acaba bir sonraki dönemde, o kişiyi 
Vakfıkebir Belediye Başkan adayı olarak 
düşündüklerinden mi, sürekli onu ön plana 
çıkartıyorlar...
Onu bilemedim...
Hayırlısı mı desek, hayırsız mı desek bunu 
da bilemedim...
*********************
Vakfıkebir'de değişen ne?
Vakfıkebir'de en uzun Belediye Başkanlığı 
yapmış rahmetli Sabri amca vardı. Allah 
Rahmet etsin diyoruz...
Sabri amca Vakfıkebir'de, Otel yaptı, 
Hükümet Konağı yaptı, Çay Bahçesi yaptı, 
bir Düğün Salonu yaptı, Belediye Binası 
yaptı v.s.
Rahmetli Sabri amca, Vakfıkebir'de gözle 
görünün işler yaptı...
Farkındaysak halen daha onun yapmış 
olduğu eserler kullanılıyor...
Vakfıkebir'de değişen fazla bir şey yok...
Çıkıyoruz, bir proje kitapçığı hazırlıyoruz. 
Bu projelerin bir kısmı yapılmış veya 
yapılmamış. Projesi 
hazırlanmış/hazırlanmamış, 
başlanmış/başlanmamış...
Oy verecek insanların kafası karışık, bazı 
insanlar sandığa gidecek, sadece muhtarlık 
oyunu kullanacakları söyleniyor...
Vakfıkebir'deki bu yerel seçim, yerel seçim 
havasında geçmiyor. Algı çok farklı, bazıları 
her şey bitmiş gibi görüyor. 23 gün sonra 
ne olduğunu hep beraber göreceğiz...
Hayırlısı kim ise, o olsun...
Vakfıkebir için kim gözle görünür bir şeyler 
yapacaksa, o olsun. Kısaca hizmet olsun, 
insanlarda gözle görünen bir şeyler 
görsün... 
*********************
Bu hafta Ketaş A.Ş. ile ilgili Adi Tasfiye ve 
İflasın Açılmasının ilanı gazetemizde 
yayınlandı...
Tonya Süt Fabrikası, için birçok girişimler 
yapıldı. İflas ettikleri açıklandı ve sonradan 
Milletvekilinin bu olaya müdahil olması ile 
Tonya Süt Fabrikasını tekrar faaliyete 
başladı...
Devletten tam destek geldi...
Aynı bu tür olan fabrikaya neden bir 
müdahil olunmadı veya olmak istenmedi...
Bu fabrikayı bu hale getirenler, farklı bir 
düşünce içinde mi oldular...
Buraya devletten bir destek gelmedi veya 
destek verilmesi istenmedi mi?
Başkalarının buradan bir çıkarı-düşüncesi 
olduğundan mıdır bilinmiyor/biliniyor...
Bu da olsun Vakfıkebir'in ayıbı...  
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“DEVLETiN iMKANLARI KULLANILARAK
 YAPILAN HiZMETLER VATANDAŞA

C
HP Vakfıkebir Belediye 
Başkan Adayı Emin 
Uludüz, Toplumun 

vergileriyle yapılan kamu ve 
belediye hizmetleri 
yurttaşlarımıza önemli bir iyilik 
yapılmış gibi sunulmamalıdır. 
Çünkü belediye hizmetleri 
belediye başkanın temel 
görevidir. Zaten hizmet yapmak 
için seçilmiştir. Dürüst, şeffaf, 
adil bir yönetim ve herkese eşit 
davranacağız' Belediyeye 
siyaseti sokmayacağız. Yoksul 
ve muhtaç kişiler için ''Sosyal 
Kart” çıkartacağız. Bu kartla, 
''sosyal yardım hizmetlerinden 
gerçekten ihtiyacı olan kişileri'' 
yararlandırmayı hedefliyoruz 
Kart sahiplerinin belirlen-
mesinde alt birim belediyeleri, 
muhtarlar ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla da koordinasyon 
sağlanacak. Yoksul ve muhtaç 
ailelere ücretsiz gıda yardımı 
yapmak için Gıda Bankası 
kuracağız. Vakfıkebir'de gerçek 
yoksulların belirlenmesi için 
veri tabanı hazırlayacağız Gıda 
yardımından tüm yoksulların 
adil yararlanmalarını sağla-
yacağız. Bize güvenin Yeşille 
mavinin kucaklaştığı, yaşana-
bilir, sorunlarından arınmış, 
modern bir şehir oluşturacağız. 
Belediyelerin temel görevleri 
arasında yeşil alan yaratmak, 
arsa üretmek gibi, sosyal 
donatı alanları da vardır.
"BELEDİYE SİZİNDİR, SAHİP 
ÇIKIN, BİZE GÜVENMEYE 
DEVAM EDİN"
"Diğer bir nokta kültür ve sanat"
 İnsanlar sadece etle kemik 
değil. Ruhlarının da kültürle ve 
sanatla buluşması lazım 
dolayısıyla biz Vakfıkebir'i bir 

kültür ve sanat vadisi haline 
getireceğiz. Yapacağımız 
soysal tesislerde içinde 
kütüphanelerde olacaktır. 
Bugün nereye gidelim 
dediğinizde mutlaka 
gideceğiniz bir yer olacaktır. Bu 
sosyal tesislerde kültürel ve 
sanatsal yarışmalar 
düzenlenecektir. Dereceye 
girenlere ödüllerimiz olacaktır. 

Böyle kültürle ve sanatla 
buluşan bir şehir oluşturacağız.
"AMACIMIZ YOKSULLUĞU 
GİDERMEK, İŞSİZE İŞ 
BULMAK"
“Biz şehri sosyal, kültürel ve 
mekânsal dönüşüm olarak ele 
alıyoruz. Şehirde ilk dönüşmesi 
gereken sosyal dönüşümdür 
eğer biz bunu kuramazsak, 

daha doğrusu yaşayan insanlar 
kendilerini şehre ait 
hissetmezse mekânsal 
dönüşüm karşılıksız kalır. Bu 
yüzden biz ilk olarak sosyal 
dönüşüme başlatmalıyız. 
Sosyal dönüşüm insanın beşeri 
ihtiyaçlarını karşılarken şehrin 
kendine sunduğu nimetleri 
içselleştirmesi ya da şehirde 
yaşarken talep çıtasını 

yükseltmek. Mesela sanatla, 
kültürle buluşturmak, 
yoksulluğunu gidermek, işsizse 
iş bulmak gibi. Sorunları ele 
alalım; mesela güvenlik sorunu 
var, kültür sanat üretmiyoruz, 
yoksulluk ve istihdam sorunu 
var bunları çözmeye geliyoruz. 
Sosyal kartımız var, her 
yoksula vereceğiz. Kartıyla 

bizim marketimize gidecek ve 
istediği emtiayı alabilecek.
"ÖNCE ÇOCUK MAHALLESİ, 
SONRA ÇOCUK KÖYÜ"
“Çocuklar, kendileri için özel 
olarak tasarlanan ve trafiğe 
kapalı olan Çocuk Sokağı'nda 
güven içinde koşup eğlenecek 
Misket, seksek, evcilik, yağ 
satarım bal satarım, mendil 
kapmaca gibi unutulmaya yüz 
tutmuş geleneksel oyunları da 
oynayan çocuklar, burada 
düşlerini gerçeğe dönüştüre-
cek.Gençler bugünümüz ve 
geleceğimizdir “Araştıran, 
soran, sorgulayan ve kendisine 
hedef belirleyen bir gençlik 
yetiştirmek için Gençlik kariyer 
merkezi kuracağız. Şuurlu, 
bilgili ve erdemli gençlerin 
yetişmesine katkı sağlamak 
amacıyla belediye bünyesinde 
İnsan Kaynakları ve Eğitimi 
Müdürlüğü kurulacaktır. Orta 
öğretimden başlamak üzere 
üniversite eğitiminin sonuna 
kadar öğrencilere her daim 
rehberlik edecek proje ile bil-
giyle donanan bir gençlik 
hedefliyoruz Bir nevi gençlik 
merkezi olacak gençlere hem 
kötü alışkanlıklardan uzak du-
racakları bir sosyal ortam sağ-
lanacak, hem de onların hayata 
ve geleceğe dair motivasyon-
ları yükseltilecek. Bu projeyle 
gençlerimize eğitimden sağlığa, 
kültürden spora kadar her daim 
rehberlik yapacağız.
“ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN 
ADINA BİZ DÜŞÜNMEYELİM"
“Çocukların, gençlerin adına 
biz düşünmeyelim. Bu gençler 

ne düşünüyor? Eğitim, sanat 
camiası ne düşünüyor, 
engelliler ne düşünüyor? 
Onların düşüncelerini alacağız. 
Gençlik meclisi, çocuklar mec-
lisi, kadınlar meclisi, hayvan 
severler meclisi gibi meclisler-
de değerlendirme yapıp ona 
göre karar vereceğiz. Burada 
tüm grupların düşüncelerini 

alacağız. Böylece çocuğun 
dünyasını, gencin dünyasını 
öğrenmiş olacağız. Kıymetli 
Vakfıkebirli hemşirelerim ortak 
aklı kullanacağız, birlikte 
yöneteceğiz.
“YERİNDE DÖNÜŞÜM"
İlçedeki yapılar için de yeni 
çözümler üreteceğiz. Çarpık 
kentleşme Vakfıkebir'in kaderi 
olmayacak. Çevre düzenle-

meleri, bina ve dış cephe 
düzenlemeleriyle Vakfıkebir 
yepyeni bir yüze kavuşacaktır. 
Bir planlama rehberlerimizle 
birlikte ilçemiz planlı olarak 
büyüyecek. İmar uygulama-
larıyla vatandaşlarımız mağdur 
edilmeyecektir. Eski mahallele-
rimizde kentsel dönüşüm 
projelerini halkımızla birlikte 

gerçekleştireceğiz. Sloganımız 
ve bakış açımız rantsal 
dönüşüm değil, yerinde kentsel 
dönüşüm olacak. Halkın ucuz 
konuta ulaşmasını destekleye-
ceğiz. Yerinde dönüşüm ile 
mesela bakkalımız yerinde 
kalacak, hiçbir esnafımız 
yerinden olmayacaktır.
Yurttaşlarımızın hak ve 
hukukunu koruyacağız dedi.

Kıymetli  
Vakfıkebirli 

hemşirelerim 
ortak aklı 

kullanacağız, 
birlikte yöne-

teceğiz.

““ ““

Vakfıkebir'i bir kültür ve sanat 
vadisi haline getireceğiz.

Yoksul ve muhtaç 
kişiler için 

''Sosyal Kart”
 çıkartacağız.

LUTUF GiBi SUNULAMAZ “
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - İLAN

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...
Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir 130 Ada, 6 Parsel, MAHMUTLU Mahalle, Camialtı 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz hisseli olup 1/2 hisse payı satılacaktır. Muhammet bedel 1/2 hisse 
bedelidir. Parselde hakim ürün olarak tarla yetiştirilmekledir. Fındık ve tarla yetiştiriciliği için uygun 
topraklı tarım arazisidir. %25-30 meyillidir. Parsel üzerinde yarım bodrum katı 40m² , zemin katı 100m², 
1.katı 100m² taban alanına sahip betonarme yapı bulunmaktadır. Bodrum katı kalorifer dairesi, odunluk 
olarak kullanılmaktadır. Zemin kat ve 1.kat mesken olarak kullanılmaktadır. Çatısı yapılmamıştır. Dış 
sıvası yapılmış ancak dış boyası yapılmamıştır. Diğer imalatları tamamlanmış durumdadır. Katı yakıtlı 
kalorifer ile ısınmaktadır. Toplam alanı 240m² olarak hesaplanmıştır. Eksik imalat ve yapırın yıpranma 
oranı %20 olarak takdir edilmiştir. Bu yapının değeri 153.600TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Mahmutlu Mah. Camialtı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.342,50 m2  
Kıymeti   : 92.023,95 TL( 1/2 hisse bedelidir) 
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler :  Bu parsel üzerindeki iki katlı beton ev Ali oğlu Sadullah Yılmaz'a aittir.
1. Satış Günü  : 11/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü  : 06/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 103 Ada, 37 Parsel, MAHMUTLU Mahalle, 
Camialtı Mevkii, Satışa konu parselin 1/2 hisse payı satılacaktır. Muhammen bedel 1/2 hisse bedelidir. 
Parsel tapuda tarla ve fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Fındık ve tarla yetiştiriciliği için uygun topraklı 
tarım arazisidir. Hakim ürün tarladır. . Parsel üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. %30-35 meyillidir.
Adresi   : Mahmutlu Mah. Camialtı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 7.939,69 m2  
Kıymeti   : 90.036,08 TL( 1/2 hisse bedelidir) 
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 11/04/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü  : 06/05/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 103 Ada, 177 Parsel, MAHMUTLU Mahalle, 
Derinırmak Mevkii, Satışa konu parselin 1/2 hisse payı satılacaktır. Muhammen bedel 1/2 hisse 
bedelidir. Parsel tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Fındık yetiştiriciliği için uygun topraklı tarım 
arazisidir. Hakim ürün fındıktır. Parsel üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. %30-35 meyillidir. Parsel 
üzerinde tek katlı yığma tuğla örülerek inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Dış cephesinden sadece ön 
kısmı sıvalıdır. Diğer kısımlar tuğla halindedir. Çatısı sac kaplıdır. Yazın geçici konaklama amacıyla 
kullanılabilecek durumdadır. Toplam yapı alanı 60m² olarak hesaplanmıştır. Eksik imalat ve yapının 
yıpranma oranı %40 olarak takdir edilmiştir. Bu yapının değeri 28.800TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Mahmutlu Mah. Derinırmakı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 4.019,24 m2  
Kıymeti   : 54.592,40 TL( 1/2 hisse bedelidir) 
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 11/04/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü  : 06/05/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 101 Ada, 97 Parsel, MAHMUTLU Mahalle, İstiriç 

Mevkii, Satışa konu parselin 1/2 hisse payı satılacaktır. Muhammen bedel 1/2 hisse bedelidir. Parsel 
tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Fındık yetiştiriciliği için uygun topraklı tarım arazisidir. Hakim ürün olarak 
fındık yetiştirilmekte olup hakim ürün fındıktır. Parsel üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. %30-35 
meyillidir.
Adresi   : Mahmutlu Mah. İstiriçı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 6.006,97 m2  
Kıymeti   : 52.981,48 TL( 1/2 hisse bedelidir) 
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 11/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü  : 06/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 104 Ada, 53 Parsel, MAHMUTLU Mahalle, Çark 
Mevkii, Satışa konu parselin 1/2 hisse payı satılacaktır. Muhammen bedel 1/2 hisse bedelidir. Parsel 
tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Fındık yetiştiriciliği için uygun topraklı tarım arazisidir. Hakim 
ürün fındıktır. Parsel üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. %30-35 meyillidir.
Adresi   : Mahmutlu Mah. Çark Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.519,64 m2  
Kıymeti   : 15.196,40 TL(1/2 hisse bedelidir)
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 11/04/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü  : 06/05/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir 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 masrafları 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 
tekliflerinden 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 İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve 
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- İş bu ilanın İ.İ.K. nun 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, Tapuda ismi ve  adresi 
tam olmayan  veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli  tebligatı iade edilen, tebligat 
yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/149 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/149 TLMT.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN958306

Osman KOYUNCU

aman zaman siyasilerin Zkonuþmalarýný dinliyorum.  Halk 

arasýnda imam bunu yaparsa cemaat þunu 

yapar derler ya, aynen o þekilde.Siyaset, 

hizmet ve projeler üzerinde demokratik bir 

yarýþtýr. Çok þükür kâðýt ve görüntü 

kirlilikleri azaldý. Bu miting denen 

kalabalýk insan görüntüleri de azalsa ne 

kadar güzel olur. On binlerce insaný bir 

yerden bir yere sürüklemek, büyük 

masraflar yaptýrmak, kamu görevlileri de 

siyasilerin konuþmalarýna hizmet aracý 

olarak kullanmak doðru deðildir. Parayý 

kim harcarsa harcasýn bu milli 

sermayemizdir, bu paralar ekonomi eðitim 

ve teknoloji gibi yerlere ayrýlmalýdýr. Bu 

zamanlarda, televizyonlar arayýcýlýðý ile 

halk ikna edilmeye çalýþýlmalýdýr, siyaset 

savaþ deðildir. Eskiden siyasiler 

televizyonlaraçýkar fikirlerini halkýn 

önünde tartýþýrlardý. AKP iktidarýnda bu 

gelenek bozuldu, televizyonlarda 

siyasetçilerin karþýlýklý tartýþmasý 

görülmüyor. Televizyonlarda tartýþma 

yapanlar arasýnda muhalif fikirli 

insanlaryoktur. Hepsi beyin yýkama 

taktiðiuyguluyor. Millet hafife alýnmamalý. 

Bizdeki siyasi konuþmalarýn benzeri 

Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerde 

olmaktadýr. 

Keskin sözler, milleti kutuplaþtýrýp, þiddet, 

nefret ve düþmanlýðý körükler. Eðer seçim 

kanunu ve hukuk sistemimiz bir partiye 

müsaade etmiþse oy vermesek bile 

demokratik saygýmýzý göstermeliyiz.  Bir 

kýsým insanlarý terörle suçlamak hukuken 

yanlýþtýr. Ayrýca bazý yerlerde %80in 

üzerinde oy vermiþ o insanlarý, terör 

gurubuna itmek manasýna gelir ki 

sonuçlarý vehim olur. Hükümet, Ýspanya'da 

teröristler ile yapýlan barýþa özenerek bu 

olayý Türkiye'de uygulamak istedi. 

Daðdaki teröristleri þarkýlarla, davul zurna 

ile karþýladý, çadýr mahkemeler kurdu. 

Yanýldýklarý nokta þu ki; Ýspanya'daki 

teröristler o halkýn temsilcisidir. Fakat 

ülkemizdeki teröristler ise evrensel 

Siyonizm'in temsilcisidir. Komþunun 

köpeði sana saldýrýrsa, köpekle deðil de 

sahibi ile konuþursun. Bizimde terörü 

önlemek için o terör gruplarýnýn 

arkasýndaki güçlerle diplomasi mücadelesi 

yapmamýz gerekir. ABD'nin Türkiye'de 

20'ye yakýn üssü vardýr. ABD bu üslerden 

elde ettiði bilgileri teröristlere 

vermediðinden nasýl emin olacaðýz. ABD 

binlerce týr dolusu aðýr silahlarý teröristlere 

verirken niçin bu üslerdeki faaliyetleri 

devam ediyor. Terör yalnýz silahla 

önlenemez, asýl silah, diplomasi silahýdýr 

ve teröristleri besleyen ülkelerle 

yapýlmalýdýr. Kýrk yýldan beri siyasilerden 

duyduðumuz söz, terörün kökünü kazýdýk 

fakat her zaman baþka bir kýlýktayeniden 

karþýmýza çýktýlar. Birbirimizi sevemezsek 

bile saygýlý olmaya çalýþalým. 

SİYASET KAVGA SANATI DEĞİLDİR
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili, 

rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan 

maneviyat mevsimine girdiğimizin 

habercisidir. Üç aylar, kameri ayların 

yedincisi olan Receple başlayan, Şaban'la 

devam eden ve nihayetinde Ramazanla son 

bulan ayların toplu adıdır. Recep, Şaban ve 

Ramazan aylarını kapsayan üç aylara 

Regaip kandili ile birlikte gireceğiz.  

 Recep, Şaban ve Ramazan 

aylarından Recep ayının ilk perşembeyi 

cumaya bağlayan gecesi olan Regaip 

Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının da 

ilk habercisi olma şerefini taşımaktadır. 

İhsanın ve hayrın bol olduğu gece olan 

Regaip Kandili, bu yıl 7 Mart Perşembe yi 8 

Mart Cumaya bağlayan geceye denk 

gelmektedir. Regaip gecesi, bir lütuf, 

rahmet ve mağfiret gecesidir. Bu gece 

kurtulacak olanlar da, bu geceye ve bu 

gecede ibadetlere rağbet edecek olanlardır.

Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan 

aylarıdır. Bu ayların içerisinde mübarek 

gün ve geceler mevcuttur. Bu geceler 

Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. 

Üç ayların ayrı bir önemi vardır. Bu 

aylarda ibadetlerimize daha fazla önem 

vererek kendimizi ibadete atarız. Üç 

ayların gün ve gecelerinden istifade etmeye 

çalışırız. Daha fazla dua, daha fazla zikir, 

daha fazla hayır hasenat işleri ile meşgul 

oluruz. Dini duygularımız daha fazla 

ulvileştiği zaman dilimleridir üç aylar. Bu 

aylarda yerine getirilmesi önemli 

ibadetlerin biride nafile oruçlardır. Bu 

ayların başlangıcı ile birlikte nafile 

oruçlara başlayarak Resulüllahın 

sünnetine uyar, sevabını alır, fikren ve 

bedenen de Ramazan-ı Şerife hazırlanmış 

oluruz.

              Bu üç aylarda bulunan mübarek 

gecelerin gündüzlerini oruçlu gecelerini de 

ibadetle geçirmeliyiz. Bu bizim için büyük 

bir fırsattır. Bu aylar Recep, Şaban ve 

Ramazan aylarıdır.

               Recep ayının ilk Cuma gecesi 

Regaip gecesidir.

               Bu gece, Allah'ın rahmet ve 

bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul 

edildiği mübarek bir gecedir.

Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:

'Beş gece vardır ki, onlarda, yapılan dualar 

geri çevrilmez(yani kabul edilir).Bunlar:

-Recebin ilk cuma gecesi

-Şaban in on beşinci gecesi

-Cuma geceleri

-Ramazan Bayramı gecesi

-Kurban bayramı gecesidir

 Buna göre: 

Müminlere, Allah'ın rahmeti, Lütfü ve 

ihsanının bol bol verildiği bu gecelerde çok 

iyilik yapmalı, hayır işlemeli, çevresini 

görüp gözetmeli, ihtiyaç sahipleri varsa 

Allah rızası için ihtiyaçları giderilmelidir.

                Bu gecelerde yapılan dua ve 

ibadetlerin kabul gördüğü, cenabı-ı hakkın 

rahmet ve lütfunun bol bol ihsan edildiği 

geceler olarak Müslümanlar tarafından 

kutlana gelmiştir.

                Bu gecelerde, kaza veya nafile 

namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, 

Allah'tan af ve mağfiret istemekte 

Müslümanlar için kaçırılmayacak bir 

fırsattır.

                Dua mevsimi bu aylarda bu güne 

kadar gecen ömrümüzü ve son bir yılımızın 

muhasebesini yapmalı, ibadet açısından 

karlımı? Yoksa zararlı mı? Olduğumuzu göz 

önüne almalıyız. Boşa gecen 

zamanlarımızın ömrümüzden eksildiğini, 

daha geri gelmeyeceğini bilerek gelecek 

gün ve gecelerimizi ibadet açısından çok 

değerlendirmeli Rabbimizden af ve 

mağfiret dilemeliyiz.

               Tutum ve davranışlarımızı da 

gözden geçirmeli, kendimize çeki düzen 

vermeliyiz. Manevi olarak nefsimizi, fiziki 

olacakta bedenimizi kontrol altına 

almalıyız.

                Peygamber efendimiz (sav) bu 

ayalar girdiği zaman nasıl dua edeceğimizi, 

nereye ulaşmak için Allah'tan yardım 

isteyeceğimizi, hangi ayın rahmet ve 

bereketinden istifade edebilmek için dua 

edeceğimizi şu şekilde ifade etmiştir.

                 “Allah'ım bize Recep ve Şaban 

ayını mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a 

ulaştır.”

                 Görüldüğü gibi efendimiz (sav)'de 

bu ayların mübarek olduğunu ibadet 

açısından bulunmaz zaman dilimleri 

olduğunu, asıl amacımızın Ramazan-ı 

Şerife ulaşmak olduğunu açıkça beyan 

etmişlerdir.

                  Bize düşen görev ise efendimiz 

(sav)'in dilinden dua etmek. Allah'ın izniyle 

Ramazan-ı Şerife ulaşarak O'nun feyiz ve 

bereketinden istifade etmektir.

REGAİP KANDİLİ

Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe 

teşkilatı çalışmalarına 
başladı. Yeniden Refah 
Partisi Genel Başkanı 
Fatih Erbakan tarafından 
Çarşıbaşı İlçe 
Başkanlığına ilçe 
esnaflarından Gökhan 
Şahin atandı. Yapılan 
törenle İlçe Başkanlığı 
mazbatasını Genel 
Başkan Fatih Erbakan'ın 
elinden alan Şahin Önümüzdeki günlerde İlçe 
Teşkilatını oluşturarak çalışmalarına 
başlayacak. Yeniden Refah Partisi 2023 
seçimlerinden önce 81 vilayette tüm 
teşkilatlarını kurup seçimlerde iktidar olmaya 
namzet olacağı kaydedildi.
“BİZİM TARAFIMIZ 
ÇARŞIBAŞI VE ÇARŞIBAŞI 
HALKI, ÇARŞIBAŞI HAL-
KININ MENFAATLERİDİR”
Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin yaptığı 
açıklamasında, "Sayın Genel 
Başkanımız Fatih Erbakan'ın 
talimatları doğrultusunda 
Yeniden Refah Partisi 

Çarşıbaşı İlçe Başkanlığı 
şahsımıza tevdi edildi. 
Allah'ın izni ile bize 
verilen görevi en iyi 
şekilde yapmaya 
çalışacağız. Amacımız 
yeni bir oluşum yaparak 
bölücülük ayrıştırıcılık 
değil, mevcut siyaset 
üzerinde boşluğu 
doldurmak halkımızı 
daha refah daha adil 
düzenli gelir seviyesi 

sağlamak, birlik beraberlik içinde 
yaşayacağımız bir dünya hazırlamaya 
çalışmak" dedi. İlçe Başkanı Gökhan Şahin 
31 Mart Yerel Seçimleri hakkında ise, "Bütün 
Belediye Başkan adaylarına aynı mesafe-
deyiz Genel Başkanımızdan gelen bir talimat 

yok, herhangi bir partiyle 
dirsek temasımız yok. Bizim 
tarafımız Çarşıbaşı ve Çarşı-
başı halkı, Çarşıbaşı halkının 
menfaatleridir" ifadesinde 
bulundu. Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak Yeniden 
Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Gökhan Şahin'e 
yeni görevinde başarılar 
dileriz.
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VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/20 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 130 Ada, 32 Parsel, KÜÇÜKDERE Mahalle, Yalı 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda arsa olarak kayıtlıdır. Yalıköy Mahallesine 300 mt, Trabzon-
Giresun karayoluna 200m, Vakfıkebir ilçe merkezine 5km, mesafededir. Her türlü belediye 
hizmetinden faydalanır. Arazi düz bir zemine sahiptir. İnşaat alanı açma esnasında, kazı çalışmasına 
çok ihtiyaç duyulmayacaktır. Yol, su elektrik gibi hizmetlerden faydalanmaktadır. İmar durumunda iki 
taraftan yola cephelidir. İmar durumuna göre 120m² taban alanına sahip yapı yapılabilir. 3 kata imarlı 
olduğundan toplamda 360m²'lik yapı alanı olacaktır.
Adresi   : Küçükdere Mah. Yalı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 400 m2  
İmar Durumu  : Ayrık nizam ( A-3 ) 3 kat konut yapı adasında kalmaktadır. 
Kıymeti   : 152.360,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 30/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 27/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir 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 masrafları 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 
tekliflerinden 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 İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
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VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ  2017/1 İFLAS

Müflis Ketaş Gıda Sanayii Ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen iflas tasfiye işleminde;
   ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI
 Vakfıkebir Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi'nin 14/12/2015 tarih 2013/235 esas 2015/686 
sayılı kararı ile Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü Vakfıkebir 423 Sayılı sicilde kayıtlı, Güney Köyü 
Mevkii Vakfıkebir/Trabzon adresindeki KETAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin iflasına, iflasın 
aynı tarih ve saat 11,40'da açılmasına karar verildiği bildirilmiş olmakla; 
 Vakfıkebir Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi'nin 14/12/2015 tarih 2013/235 esas 2015/686 
sayılı kararı iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik 
ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan 
itibaren bir ay (*) içinde Vakfıkebir İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi 
etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs 
Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî 
hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse 
geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum 
kalacakları,
4. 26/03/2019.  Salı günü saat 14'te Vakfıkebir İflas Müdürlüğü Kaleminde ilk toplantı yapılacağından 
alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu 
toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

“GÖKHAN ŞAHİN” YENİDEN REFAH PARTİSİ
İLÇE BAŞKANI OLARAK ATANDI

Vakfıkebir İlçesi Mısırlı 
Mahallesinden Hacı 

Mustafa Sivri (98) yaşında 
vefat etti. Bir süreden beri 
rahatsızlığı ile mücadele 
ediyordu. Merhum Hacı 
Mustafa Sivri'nin cenaze 
namazı 04 Mart 
2019 Pazartesi 
günü öğlen 
namazına müteakip 
Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camii'nde 
kılınarak Mısırlı 
Mahallesi Dere 
mevkii Aşağı Cami 
yanındaki aile 
kabristanlığına 
defletildi. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi 
emekli 

Doktorlarından Dt. Ali Sivri, 
Emekli Öğretmen Vahit Sivri, 
Em. Öğt. Ahmet Sivri'nin 
babaları olan ve Ayrıca Eczacı 
Erdem Topkara'nın dedesi, 
Mısırlı köyü eski muhtarı ve 
belediye meclisi eski üyesi 

Temel Topkara'nın da 
kayınpederi olan merhum 
Mustafa Sivri 8 çocuk babası 
idi. Merhum Amcamıza 
Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

ASIRLIK ÇINARI KAYBETTiK
Vakfıkebir İlçesi Mısırlı Mahallesinden Hacı Mustafa Sivri (98), yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği 
rahatsızlık sonucu bir süreden beri tedavi görmekte iken yaşam mücadelesini kaybetti.



Büyükliman
Postası DUYURU6 08.03.2019

akfıkebir İlçesi Taklacık Mahallesi VBirincioğlu Ailesinden İlçede esnaflık 
yapan Birinci İnşaat Yapı Firmasının 
kurucularından Hüseyin Birinci (85), bir 
süreden beri rahatsızlığı nedeni ile tedavi 
görmekte idi. Rahatsızlığının ilerlemesi 
sonucu yaşam mücadelesini kaybetti. 
Merhum Hüseyin Birinci,02 Mart 2019 
Cumartesi günü Öğlen namazına müteakip 

Vakfıkebir Merkez Eski Camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından Tarlacık 
Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa 
verildi. Birinci İnşaat Firmasının Kurucusu 
Celal Birinci'nin Ağabeyisi, Mehmet ve Ahmet 
Birinci'nin babası olan Merhum Hüseyin 
Birinci 6 çocuk babası idi. Merhum Hüseyin 
Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

BİRİNCİOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Eski Esnaflarından Birincioğlu Ailesinin 
sevilen, sayılan ve değerli ferdi, Birinci İnşaat Yapı Firmasının 
kurucularından Hüseyin Birinci (85) vefat etti.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞINA 
ABDÜLKADİR KASIM ATANDI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, AK Parti Vakfıkebir Gençlik 
Kolları Başkanlığına Abdülkadir Kasım'ın atandığını duyurdu.

AK Parti Vakfıkebir 
Gençlik Kolları 

Başkanlığına atama 
gerçekleştirildi. AK Parti 
Gençlik Kolları 
Başkanlığına Abdülkadir 
Kasım'ın atandığını 
duyuran AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, "İlçe gençlik 
kolları başkanlığımıza 
atanan Abdülkadir Kasım 
kardeşimize başarılar 
diliyorum. Vakfıkebir 
gençliğine örnek bir 
başkanlık yapmak temennisiyle 
Rabbim yardımcısı olsun. AK 
Parti Türkiye'de gençliğe en 
çok değer veren partidir. 
Bizlerde İlçe teşkilatı olarak 
gençlerimizden büyük bir güç 

alıyoruz. 31 Mart mahalli idare-
ler seçimlerine hazırlandığımız 
şu günlerde teşkilatımızın 
yönetim organlarının önemi bir 
kat daha artıyor. Bu süreçte 
gençlik kollarımıza büyük 
görevler düşmekte. Daha 

öncede bu görevi yürüten 
Abdülkadir Kasım, 
inanıyorum ki, AK Parti'nin 
Vakfıkebir'de şahlanması 
ve yükselmesi için büyük 
gayretleri olacaktır. Bu 
gençlik geçmişinden 
aldığı güç ile geleceğini 
inşa edecektir. Abdülkadir 
kardeşimiz oluşturacağı 
yeni yönetim kurulu ile 
gençliğin bayrağını en üst 
yerlere çıkaracağından 
şüphemiz yoktur. Bu 
vesile partimizin gençlik 

kolları başkanlığı görevini 
yürüten Onur Yıldırım ve 
yönetimine teşekkür ediyor 
bayrağı devralan Abdülkadir 
Kasım kardeşimizi tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

 Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 23.03.2019 tarihinde Saat: 13:00 de Dernek Yönetim 
Merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 30.03.2019 
tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan teşekkülü
4-Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının okunması ve ibrası
5- Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
6- ASKF delegelerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

 
         Muhammet YILDIZ

Başkan

VAKFIKEBİR KİRAZLIKSPOR BAŞKANLIĞINDAN

Elde ettiği başarı ile 
Avrupa'da 4. sıraya 

yerleşen Osman Kul, İsveç 

Boras'da yapılacak olan 
Avrupa Şampiyonasına katılma 
hakkı kazandı. Osman Kul 

ayrıca 2012 yılından kalma 
yarışma rekorunu da kırarak 
yeni yarışma rekoruna sahip 

oldu. Osman Kul'un Türkiye 
birinciliği ve bugüne kadar 
ki başarılarından 
memnuniyet duyduklarını 
belirten Okul Müdürü 
Sezgin Özdin; "Öğrencimizi 
ve emeği geçen öğretmen 
ve antrenörünü tebrik 
ediyorum. Okulumuz ve 
ilçemiz adına kendilerine 
teşekkür ediyor, yürekten 
kutluyorum.  Avrupa 
şampiyonluğu mücadele-
sinde başarılar diliyorum. 
İnşaallah hedef Olimpi-
yatlar." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU!
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Osman Kul, Mersin'de 
düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarışmasında, disk atma 
branşında 55.55 metrelik derecesi ile Türkiye birincisi oldu.

ZiYARET GERÇEKLEŞTiRDi
VALİ İSMAİL USTAOĞLU ŞALPAZARI'NA VALİ İSMAİL USTAOĞLU ŞALPAZARI'NA 

Hatırlanacağı gibi İstanbul 
Kartal da meydana gelen 

göçükte hayatını kaybeden 
Volkan Balta'nın cenaze 
merasimi için de Şalpazarı 
Fidanbaşı mahallesine gelmişti. 
Vali İsmail Ustaoğlu 4 ay önce 
Trabzon Valiliğine atanmasının 
ardından ilk resmi ziyaretini 
geçekleştirdiği Şalpazarı'nda bir 
dizi ziyaretlerde bulundu.
VALİ USTAOĞLU'NU 
ŞALPAZARI PROTOKOLÜ 
KARŞILADI
Trabzon valisi ilk resmi 
ziyaretini Hükümet konağı 
önünde karşılandı bu 
karşılamaya Şalpazarı 
Kaymakamı Murat Beşikci, 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, İlçe Jandarma 
komutanı  Serdar Ceylan İlçe 
Emniyet amiri Soner  Dinler, AK 
Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk 
Belediye Meclis üyeleri mahalle 
muhtarları ve daire amirleri 
hazır bulundu.
KAYMAKAM'DAN VALİ'YE 
YÖRESEL BEBEK
Şalpazarı Ziyaretinde Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu'na İlçe 
Kaymakamı Murat Beşikci bu 
İlçenin kültürünü yaşatan 

o kadar çok hatırlanacak 
hediyeleri bulunuyor bunları bir 
örneği olan Şalpazarı Yöresel 
Kültürünü yansıtan hediyelik 
kıyafetli bebek hediye etti.
KURUKIZ'DAN VALİYE BOR-
DO MAVİ YÖRESEL ÇANTA
Trabzon Valisi'nin ikinci durağı 
olan Belediye ziyaretinde 
Başkan Kurukız Vali İsmail 
Ustaoğlu'na Ağasar yöresine 
özgü Bordo Mavi Çentiği 
armağan etti..İlçede yapımı 
devam eden yatırımlar 
hakkında yaptığı çalışmalardan 
bir brifing sunu gerçekleştirdi. 

Ardından da Meslek Yüksek 
Okulu önünde bulunan dere 
ıslah çalışmasıyla ilgili bilgilerin 
ve burada tehlike arz eden ve 
istinat duvarının yapılması 
gerektiğini Vali Ustaoğlu'na 
yerinde belirtmesinin ardından 
ilçede bazı esnaf ve vatan-
daşlarla sohbet etti. Vali 
Ustaoğlu Şalpazarı Belediyesi 
tarafından Bölgede tek olan 
Bayan Kültür evini ziyaret 
ederek burada bulunan bayan-
larla bir süre sohbet etmesin 
ardından Şalpazarı yeni hizmet 
binasının yapımındaki çevre 
düzenlemesi eksiklerini yerinde 
inceleyerek Başkan Kurukız'dan 
çalışmalar hakkında bilgiler 
almasının akabinde İlçe 
ziyaretlerinin ardından İlçede 
faaliyet gösteren tekstil Atölyesi 
Anadolu Şapka da 
incelemelerin ardından İlçe 
Emniyet Amirliği ve Jandarma 
Komutanlığı ziyaretiyle program 
son buldu.

Şalpazarı İlçesi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ağırladı. Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu resmi olarak Şalpazarı'nı ziyaret etti. 

V
akfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi son yıllarda 
birçok alanda 

başarısından söz ettirmeye 
devam ediyor. Özellikle sportif 
alanlarda başarısını il dışına da 
taşımıştır. Takım sporları ve 
bireysel spor etkinliklerinde elde 

edilen birçok başarıya bugün 
futsal da eklendi. Geçtiğimiz 
dönem il birincisi olarak 
Trabzon´u bölge çeyrek final 
elemelerinde temsil eden 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
futsal takımı, güçlü rakiplerinin 
tamamını eleyerek Türkiye 
şampiyonluğu yarı final 
elemelerine katılma hakkı elde 
etti. Birkaç aydır beden eğitimi 
öğretmeni Selahattin 

Bayraktar´ın antrenörlüğünde 
müsabakalara hazırlanan Okul 
Futsal Takımı başarı 
merdivenlerini zorlanmadan 
çıkarken İlimize ve ilçemize de 
büyük gurur yaşatmaktadır. 
Konu ile ilgili konuşan okul 
müdürü Sezgin Özdin, "Okul 

olarak mümkün olduğunca çok 
alanda etkinliklere katılmayı 
amaç edindik. Bu anlayışla 
katılım sağlanacak faaliyetleri 
belirleyerek disiplini de elden 
bırakmadan hazırlandık. 
Hazırlık sürecinde her zaman 
arkadaşlarımıza destek olduk. 
Gerek öğretmen arkadaşlarımız 
gerekse öğrencilerimiz ve 
personelimiz üzerine düşen 
görevleri eksiksiz yerine 

getirmektedir. Biz de, özveriyle 
çalışan tüm arkadaşlarımıza 
desteğimizi verdik. Sonuçta 
böyle gurur verici başarılara 
ulaştık. Buralara gelmemizde 
bizlere destek veren tüm 
paydaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Bundan sonra da 
bu tür başarılara ulaşma 
yolunda yılmadan çalışacağız. 
Öğrencilerimize ve iş 
arkadaşalarımıza böylesine 
güzel hatıralar bırakmak en 
büyük kazancımız. Verilen 
destekle gençlerimizin bizlere 
çok daha büyük sevinçler 
yaşatacağına inancımız 
sonsuz. Onların da gözlerinden 
öpüyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum" dedi.
21Mart 2019 tarihinde Sinop 
İlinde yapılacak olan Türkiye 
Liselerarası Yarı Final Futsal 
Müsabakalarında ilimizi temsil 
edecek olan okulumuza 
başarılar diliyoruz.
"ZORLU GURUP 
MAÇLARINDA ALINAN 
SONUÇLAR"
Vakfıkebir Anadolu İ.H.Lisesi: 2 
- Rizespor Lisesi: 1
Vakfıkebir Anadolu İ.H.Lisesi: 6 
- Tunceli Spor Lisesi: 3
Vakfıkebir Anadolu İ.H.Lisesi: 2 
- Erzurum Spor Lisesi: 1
Üç İl spor lisesini yenerek 
büyük başarıya imza atan 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesini kutluyoruz. 

ANADOLU iMAM HATiP LiSESi YARI FiNALDE
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal Takımı Erzincan İlinde yapılan 
Türkiye Grup Müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.



Büyükliman
Postası 7 08.03.2019 HABER

“GELENEKSEL KAYMAKAMLIK VETERANLAR 

T
urnuva için Kayıtlar 12 
Mart 2019 saat 17:00' de 
sona erecektir. Vakfıkebir 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafından organize 
edilen ve Kurumlar arası 35 
yaş üstü Veteranlar 
Kaymakamlık Futsal Turnuvası 
için 15 Mart 2019 Cuma Günü 
Saat 15:00' de İlçe Kapalı Spor 
Salonunda takım 
sorumlularının katılımıyla kura 
çekimi yapılacaktır. 
Müsabakalar İlçe Kapalı Spor 
Salonunda Hafta içi Saat 17:00' 
den sonra başlayacaktır. 
Turnuva ile ilgili olarak yapılan 
açıklamada; Kurumlar arası 
birlik, beraberlik, dostluk, 
karşılıklı sevgi, saygı 
çerçevesinde beraber bir 
şeyleri paylaşmak, spor 
yapmak ve eğlenmek adına 
düzenlediğimiz bu 
organizasyona destek ve 
katkılarınızı bekliyoruz 
açıklamasında bulunuldu. 
İlçemizde düzenlenecek 
Kurumlar arası Geleneksel 
Kaymakamlık Futsal Turnuvası 
ve katılım şartları aşağıya 
çıkarılmıştır. 

GELENEKSEL  
KAYMAKAMLIK FUTSAL 
TURNUVASI MÜSABAKA 
OYUN KURALLARI:
1. Müsabakalar FİFA Futsal 
talimatına göre oynanacaktır.
2. Maçlar iki devre halinde 15 
dakika üzerinden oynanacaktır.
3. Müsabakalarda, katılan 
takım sayıları dikkate alınarak 
kura ile gruplar yapılacaktır. 
4. Fikstür katılım sayısına göre 
belirlenecek olup, müsabaka-
lardan önce yapılacak teknik 
toplantı ile ilan edilecektir.
5. Takımların puanlarının eşit 
olması durumunda aralarında 
oynadıkları maça bakılacak.
6. Maçların devre arası
5 dakika olacaktır.
7. Oyun süresince 5 kişisel faul 
yapan oyuncu oyun dışı kalır.
8. Müsabakalar beraberlikle 
biterse uzatma yapılmaz, 
doğrudan penaltı atışlarına 
geçilir.Penaltı atışlarındaki 
goller averaja dahil edilmez.
9. Final müsabakasında 
beraberlik halinde 5'er dakikalık 
uzatma oynatılır.Eşitlik 
bozulmazsa penaltı atışları ( 
3'er penaltı)yapılır.Eşitlik 

bozulmazsa seri penaltı 
atışlarına geçilir.
10. Galip takım 3 puan 
beraberlik 1 puan. Oyuncu 
değişikliği sınırsız.
11. Takımlar en fazla 12 kişiden 
oluşacak.
12. Takım oyuncuları 35 yaş ve 
üstü olacak. Doğum ayına 
bakılmaksızın(1984 doğumlu ) 
herkes oynayabilir.
13. Her takım 30-35 yaş 
aralığında  iki oyuncu oynata 

bilecek, ancak bu oyuncuların 
biri mutlaka kaleci olacaktı 
.Takımlar ikisini de oyuncu 
olarak kullanamaz.  1989 
doğumlu (30 yaş) oyuncuların 
doğum ayına bakılmaksızın ( 
01.01.1989-31.12.1989) bu 
tarihte doğan herkes 
oynayacaktır.
14. Takımlar formasız sahaya 
çıkmayacak. Turnuva boyunca 
sporcular aynı forma numarası 
ile oynayacaktır.

15. Kırmızı kartgören oyuncu 
en az 1 maç ceza alacak. 
Hakem raporuna göre turnuva 
boyunca ihraç edilebilecektir.
16. Bir devrede 5 faul hakkını 
dolduran takıma penaltı cezası 
uygulanır.
17.Sportmenlik dışı davranan 
takımlar veya sporcular ihraç 
edilecektir.
18. Oyun devam ederken 
takımlardan birinin oyuncu 
sayısı 3 den aşağı düşerse 
oyun tatil edilir.
19. Hükümet binası içerisindeki 
kurumlar ortaklaşa takım 
çıkarabilecektir.
20. Bankalar birleşerek takım 
çıkarabilecektir.
21. Orman işletme şefliği, 
Tarım Kredi ve Ziraat Odası 
ortaklaşa takım çıkarabilecektir.
22. Milli Eğitim,Halk 
Eğitim,Öğretmen evi ve okullar 
isterse birleşik yadaokul olarak 
ayrı ayrı takım çıkarabilecektir.
23.Şoför esnafı şoförler odası 
ile ortaklaşa takım çıkarabilir.
24. Kurumlarda iş-kur çalışan 
personeli varsa Takımda 
oynaya bilir.
25. Takım oyuncuları Vakfıkebir 

İlçesinde çalışan kişiler 
olacaktır.İlçede çalışmayan 
kişiler takımlarda oynayamaz.
26. Esnaf takımlarında 
oynayacak olanlar ya vergi 
dairesine kayıtlı mükellef, yada 
esnaf yanındasigortalı olarak 
çalışacak.
27. Halk Eğitim Merkezinde 
kurslara devam eden görevli 
öğretmenler takımda oynaya 
bilecektir.
28. Takım listeleri (kurumlar 
tarafından veya takım 
sorumluları tarafından onaylı), 
sporcu kartı kayıt formu(her 
sporcu eksiksiz dolduracak), 
irtibat telefonu ve nüfus 
cüzdanı fotokopisi ile teslim 
edilecektir.
29. Katılım ücreti 100TL dir. 
Katılım ücretini ödemeyen ve 
evrakları eksik olan takımlar 
kuraya katılmayacaktır.
30. Takım evrakları ve katılım 
ücreti  12.Mart 2019 tarihine 
kadar İlçe Spor Müdürlüğüne 
teslim edilecektir.
31.Teknik komite turnuva 
boyunca gelen itirazları 
değerlendirerek  her türlü 
kararı alma yetkisine sahiptir.

V
akfıkebir İlçesindeki tüm 
liseler ve ortaokullar, 
kendi okullarında 

yaptıkları seçmeler neticesinde 
belirledikleri bir öğrenciyle 
yarışmaya katıldılar. Yarışmacı 
öğrencilerin büyük bir coşkuyla 
okudukları İstiklal Marşımızın 
on kıtası salonda dinleyici 
olarak bulunan öğrencileri de 
coşturdu. İstiklal Marşımızı 
birbirinden güzel okuyan 
öğrencilerimiz arasından seçici 
komisyon Liselerde Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi öğrencisi 
Alperen Bahar'ı 95.8 puanla 
1. olarak belirledi. Ortaokullar 
arası yarışmada Osman Tan 
Ortaokulundan Duana Kerim 

95 puanla birinci oldu. 
 “İSTİKLAL MARŞI'MIZI 
GÜZEL OKUMA 
YARIŞMASINDA DERECEYE 
GİREN OKULLAR”
ORTAOKULLAR: 1.-Osman 
Tan Ortaokulu 95 puan, 2.-
Atatürk Ortaokulu 89.3 puan, 
3.-Cumhuriyet Ortaokulu 
88.6 puan.
LİSELER: 1.-Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi 95.8 puan, 
2.-Vakfıkebir Fen Lisesi 95.2 
puan, 3.-Vakfıkebir Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi- 86.6 puan
“ALLAH BİR DAHA BU 
MİLLETE İSTİKLAL MARŞI 
YAZDIRMAYI NASİP 
ETMESİN”

Yarışmanın sonunda İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Enver 
Kabataş yaptığı açıklamada, 
“Anayurdu Orta Asya olan Türk 
Milletinin Büyük Komutan 
Alparslan'ın 1071 yılında 
Malazgirt ovasında Romen 
Diyojen komutasındaki Bizans 
ordusunu yenmesiyle birlikte 
Anadolu'nun kapısını Türklere 
açmış ve o tarihten sonra 

yaşamakta olduğumuz Anadolu 
toprakları Türklere Anavatan 
olmuştur. Beylikten devlet, 
devletten imparatorluk kurmuş 

bu millet, zorlu ve meşakkatli 
hayat sürerek vatan 
topraklarına sahip olmaya 
çalışmıştır. 1800'lü yılların son 
çeyreği ile 1900'lü yılların 
başlarından itibaren baş 
gösteren 1.dünya savaşı 
hazırlıkları ve yapılan savaşlar 
ne yazık ki ülkemizi derinden 
yaralamıştır. 1915 yılında 
Çanakkale'yi geçemeyen 

düşman kuvvetleri, daha sonra 
ki yıllarda ülkemizin bazı 
bölgelerini işgal etmişlerdir. 
Silahları elinden alınan 
ordumuz dağılmış. Milletimiz 
bitap düşmüştür. 1919 yılı 
19 Mayısında Samsun'dan 
başlayarak Anadolu'nun bütün 
sathında Gazi Mustafa Kemal 

önderliğinde başlayan 
kurtuluş mücadelesi 9 Eylül 
1922 yılında son bulmuştur. 
Yurdumuzun işgal altında 
kurtuluş mücadelesi başlattığı 
yıllarda dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'in başlatmış olduğu 
“İstiklal Marşı” yazımı için 
yarışmaya 724 şiir katılmıştır. 
Kazanan yarışmaya konan 

500 TL. ödül için yarışmaya 
katılmayan Mehmet Akif Ersoy, 
Maarif Vekili (Milli Eğitim 
Bakanı) Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'in ısrarı üzerine 
yarışmaya katılmıştır. O günün 
şartlarında cephede savaşan 
askerlerimize moral olarak 
“Kahraman Ordumuza” diye 

şiirine başlayan Mehmet Akif 
Ersoy'un şiiri 12 Mart 1921 
günü yapılan Gazi Mecliste 
(TBMM) milletvekillerinin 
coşkulu alkışları ile kabul 
edilmiştir. Şiiri ilk okuyan 
dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hamdullah Suphi Tanrıöever 
olmuştur.”  Bu nedenle, 
okullarımızda her hafta 
başında ve sonunda coşku ile 
söylediğimiz “İstiklal Marş'ımız 
Mehmet Akif'in dediği gibi son 
olur. Allah bir daha bu millete 
İstiklal Marşı yazdırmayı nasip 
etmesin. Geçmişini bilmeyen 
bir millet geleceğini bilemez. 
Geçmişimizi bileceğiz ki, 
geleceğe sağlam adımlarla 
basalım. Bu vesile ile yarışma 
için öğrencilerimizi hazırlayan 
öğretmenlerine, seçici 
komisyona ve yarışmada görev 
alan herkese teşekkür ederek 
yarışmaya katılan tüm öğrenci-
leri tebrik ediyorum dedi.

FUTSAL TURNUVASI BAŞLIYOR”
Vakfıkebir Geleneksel Kaymakamlık Kurumlar Arası Veteranlar Futsal Turnuvası 
Müracaatları başladı ve kayıtlar 12 Mart 2019 tarihinde sona erecek. 

İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI YAPILDI
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri 
kapsamında Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Liseler ve Ortaokullar arası 
“İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması” Vakfıkebir Fen Lisesi konferans salonunda yapıldı. 

Alperen Bahar
Gülbahar Hatun
 Anadolu Lisesi

Alperen Bahar
Gülbahar Hatun
 Anadolu Lisesi

HACIVAT İLE KARAGÖZ 
ÇOCUKLARLA BULUŞTU

"Hacivat-Karagöz Ormanları Koruyor" 
adlı oyunu Vakfıkebir ilçesinde sahneledi. 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
kurulan tiyatro grubu, Ormancılık Haftası 
kapsamında Vakfıkebirli çocuklarla 
buluştu. Çocuklara ağaç, orman sevgisini 
konu alan oyunu sahneleyen tiyatrocular, 
izleyicilerden alkış aldı.  Üç seansta 
gösterilen oyunda öğrencilere orman, 
ağaç, doğa ve çevre konuları anlatıldı.  

Vakfıkebir Orman İşletme 
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
orman ve ağaç sevgisi temalı tiyatronun 
Türkiye'nin farklı kentlerinde sahneye 
çıktığını söylendi.  Orman ve doğa 
sevgisinin önemine değinildi.  "Minik 
öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de 
orman ve ağaç sevgisini öğrendiler" diye 
açıklama yapıldı. 

Orman Genel Müdürlüğü'nün 180. Yıl kutlamaları 
için Vakfıkebir İlçesinde Fevziye İlkokulu, 
Büyükliman İlkokulu, Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu ve Ana sınıarındaki öğrencilere yönelik
“Hacıvat ile Karagöz Ormanları Koruyor” isimli 
tiyatro oyunu sahnelendi.  



“Halka Gülümseyen, Halkı Gülümseten Hizmet Anlayışı”

EMÝN ULUDÜZEMÝN ULUDÜZ
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKAN ADAYIVAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKAN ADAYI


